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A programación do Departamento de Lingua galega e Literatura vai dirixida a un alumnado 
procedente na súa maioría do medio rural, que ten como lingua materna o galego, porén 
manifesta numerosas interferencias lingüísticas co castelán, polo que a nosa práctica docente 
irá encamiñada á superación das devanditas interferencias lingüísticas e ao achegamento ao 
galego estándar, respectando a variedade dialectal utilizada polo alumnado e as familias e 
desenvolvendo as competencias oral e escrita do alumno propias do curso de ESO 
correspondente. 
En principio, os resultados académicos obtidos en cursos anteriores non parecen presentar un 
problema significativo á hora da impartición da materia, aínda que deberemos afondar na 
comprensión lectora, na mellora da expresión oral e escrita e no afianzamento das 
cuestiónsmorfosintácticas, así como na ortografía. 
Posto que esta programación corresponde a 1º de ESO non existen alumnos coa materia 
pendente de cursos anteriores, aínda que rexistramos a presenza de alumnado con ACI e una 
alumna exenta. Nestes casos particulares procuraremos realizar un especial seguimento. 
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1º de ESO   VER CLAVES PÁXINA 26 

 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

 Bloque 1. Comunicación 
oral. Escoitar e falar 

     

d 
e 
h 
l 
ñ 

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).  

CCL 
CAA 

aud. 
c o 
R e 

aud 
T g 
R 

PO 
PE 

E 30% 
RC 20% 
C 40% 

LGB1.1.2. Traslada a 
información relevante ou a 
idea xeral de textos sinxelos 
a resumos. 

CCL 
CAA 

d 
e 
h 

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

CCL 
CAA 

aud 
c o 
elaborar 

instrucións 
escritas 

aud 
c o TG 

PO 
PE 

E 30% 
RC20% 
C 40% 

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

CCL 
CAA 

a B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas 
de cortesía nas intervencións 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia 
as normas que rexen a 

CCL d exp normas d PO 5/10 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

c 
d 
h 

 

activa con actitude de 
interese, de cooperación 
e de respecto. 

orais propias e alleas, tanto 
espontáneas como planificadas. 

cortesía na comunicación 
oral (intervén na orde que lle 
corresponde, manifesta 
respecto polas opinións 
alleas e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

CSC en público. 
Aplicación 

polo 
alumnado 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

    

a 
c 
d 
e 
h 

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. 

CCL 
 

aud de 
telexornal en 
distintas 
cadea 
-identificar 
ideas 
principais e 
secundarias 
-
comparación 
crítica 

identificar ip  
,is Tg 
-
comparació
n da noticia. 
-critica en 
grupo 

PO 5/10 

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

CAA 
 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita 
os usos lingüísticos que 

CSC 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

h 
o 

 

B1.5. Coñecemento e 
aplicación, con axuda 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación (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. 

CD 
CAA 
CSIEE 

exp oral 
planificada 
usando as 
TIC 

Ti PO E 30% 
RC30% 
C 40% 

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

CD 
CCL 
CSIEE 

h 
o 

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 amosar 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. 

CCL 
CAA 

exc de fonética pronuncia 
dos 
fonemas 
galegos 

PO E 30% 
RC30% 
C 40% 

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

CAA 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 

CCL 
CCEC 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

habitual do seu contexto. 

b 
e 
g 
h 

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. 

CCL 
CSC 

intervencións 
orais na aula 

emprego de 
frases feitas 
galegas 

explicaciòn 
dos 
rexistros 
lingüísticos 

PO E 30% 
RC30% 
C  40% 

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). 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

variado. 

a 
c 
d 
h 

 

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

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

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

CCL 
CSC 

d respecto das 
normas de 
debates e 
coloquios 

EO E 30% 
RC30% 
C 40% 

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

CCL 
CSC 

a 
b 
c 
g 
h 
o 

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. 

CAA exp oral 
planificada 

Ti para 
expoñer 
ante a clase 

EO E 30% 
RC30% 
C 40% 

LG1B1.9.2. 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 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.9.3. Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da 

CCL 
CSC 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

situación comunicativa. 

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

CCL 
CAA 

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

CAA 

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

CAA 
CCL 

a 
d 
h 
l 
ñ 

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 educativa. 

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. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

conversa 
informal 

gran grupo EO E 30% 
RC 30% 
C 40% 

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

CSC 
CSIEE 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

solicitar unha información ou 
un servizo. 

 Bloque 2. Comunicación 
escrita. Ler e escribir 

     

b 
f 
h 

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. 

CCL 
CCA 

l de texto 
T sobre o  

léxico 
S 
R 
esquema 

l en voz alta 
explicación 

do léxico 
Ti 

PO 
PE 

E 30% 
RC 30% 
C40% 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 
CCA 

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

CCL 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

iconas, etc.). 

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. 

CCL 
CCA 
CD 

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

CCL 
CCA 

d 
e 
h 

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. 

CCL 
CSC 

contestar un 
correo 
electrónico 

elaborar 
instrucións 
para o uso 
dun aparello 

explicación 
Ti 

PE E 30% 
RC 30% 
C 40% 

d 
e 
h 

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

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

LGB2.3.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza escritos 
dos medios de 
comunicación, 

CCL 
CSC 

l de noticia 
síntese 

Ti 
posta en 

común en 
grupo 

PO 
PE 

E 30% 
RC30% 
C 40% 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

fundamentalmente 
textos narrativos. 

estrutura descritiva e secuencial. especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

d 
e 
h 

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 
educativo do alumnado, 
especialmente, textos descritivos, 
narrativos e expositivos sobre as 
distintas materias curriculares: 
webs educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

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

CCL 
CAA 
CD 
CSC 

uso de 
dicionariose 
enciclopedia
s en distintos 
soportes 

T i sobre 
léxico 

Síntese 

PE E 30% 
RC 30% 
C 40% 

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

CCL 
 

b 
e 
h 

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. 

CCL 
CAA 
CD 

visita á 
biblioteca 

Grupo ob 
indi
vid
ual 

E 30% 
RC30% 
C 40% 

c 
d 
h 

B2.6. Actitude reflexiva e 
crítica ante as mensaxes 
que transmitan 
prexuízos ou usos 
lingüísticos 
discriminatorios, 

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. 

CCL 
CSC 

identificar usos 
lingüísticos 
discriminatori
s 

posta en 
común 

PO E 30% 
RC30% 
C 40% 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

especialmente, os que 
aparecen nos medios de 
comunicación. 

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

CCL 
CSC 

h 
ñ 

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. 

CCL l individual en 
voz alta 

explicación 
das nomas 
para unha 
lectura 
correcta 

PO E 30% 
RC30%  
C 40% 

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

CCL 

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

CCL 
CD 

b 
e 
h 

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. 

CCL 
 

redacción 
sobre un 
tema dado 

explicación 
da 

morfoloxía, 
ortografía, 
concordanc
ia, 
conectores 
e 
puntuación 

l 

PE  E 30% 
RC30% 
C 40% 

LG2.8.2. Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a 
situación comunicativa. 

CCL 

LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 

CCL 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores 
textuais básicos, e 
concordancias dentro do 
sintagma nominal e dentro 
do sintagma verbal. 

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). 

CCL 

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

CCL 
CD 

b 
e 
h 

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. 

CCL 
CD 
CSC 

escribir carta e 
mensaxe 

explicación 
das partes 
dunha carta 

PE E 30% 
RC 30% 
C 40% 

b 
e 
h 

B2.10. Produción, a partir 
dun modelo, de textos 
propios dos medios de 

B2.10. Producir, a partir dun modelo, 
textos propios dos medios de 
comunicación, 

LGB2.10.1. Produce, a partir 
dun modelo, textos propios 
dos medios de 

CCL 
CD 
CSC 

l dun xornal 
seccións 
elaborar noticia 

explicación 
da estrutura 
dun xornal 

Cad E30% 
RC 30% 
C 40% 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

comunicación, 
fundamentalmente, 
noticias, en formato 
papel ou dixital. 

fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. 

comunicación, 
fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 

escrita 

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

CCL 

b 
e 
h 

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

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

CCL 
CD 

R dun tema explicación 
das 
técnicas de 
resumo e 
exposición 

PE E 30% 
RC 30% 
C40% 

b 
e 
h 

B2.12. Produción, en 
soporte impreso 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. 

CCL 
 

descrición 
escrita dun 
famoso para 
que a clase 
adiviñe de 
quen se trata 

explicar 
diferenzas 
entre 
narración e 
descrición 

PE E30% 
RC30 
C40% 

b 
e 

B2.13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC 

B2.13. Usar, con progresiva 
autonomía, as TIC (procesadores 

LGB2.13.1. Utiliza, con 
progresiva autonomía, as 

CCL 
CD 

usar 
procesadore

uso de 
procesador

PE E 30% 
RC30% 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

h 
f 

(procesadores de textos 
e correctores 
ortográficos) na 
planificación, revisión e 
presentación dos 
escritos. 

de texto e correctores 
ortográficos) para planificar, 
revisar e mellorar a presentación 
dos escritos. 

funcións básicas dun 
procesador de textos para 
organizar os contidos e 
mellorar a presentación. 

s e 
correctores 
ortográficos 
para escribir 
unha 
narración 

es e 
correctores 
de textos 

C40% 

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

CCL 
CD 

b 
f 
h 

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. 

CCL 
CAA 

cuestonario de 
autoavaliació
n 

TI T 
aut
oa
vali
aci
ón 

5/10 

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

CCL 
CAA 

 Bloque 3. Funcionamento 
da lingua 

     

b 
e 
l 

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

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. 

CCL exc de léxico T i 
corrección en 

grupo 

PO 
PE 

5/10 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

a 
d 
e 

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

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

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

CCL 
CAA 

exc de fonética corrección en 
grupo 

PO 5/10 

b 
e 
n 
l 

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. 

CCL 
CD 

buscar 
palabras no 
dicionario 

explicación 
para usar 
dicionarios 

Cad  

b 
e 

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. 

CCL exc de 
ortografía e 
morfoloxía 

T i 
 corrección 

en grupo 

PE 5/10 

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

CCL     

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

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 

CCL puntuar textos explicación 
da 
puntuación 

PE 5/10 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

textual. textual. 

b 
e 

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. 

CCL 
CAA 

análise 
morfolóxica 

explicación 
Ti 
corrección en 

grupo 

PE 5/10 

e 
l 
n 

 

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. 

CCL 
CAA 

exc explicación 
dos 
deícticos 

PE 5/10 

e 
h 

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 comúns 
(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. 

CCL 
CAA 

exc Ti 
corrección en 

grupo 

PE 5/10 

e 
h 

B3.9. Coñecemento das 
regras de concordancia 
e das funcións 
sintácticas principais no 

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

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

CCL 
CAA 

análise 
sintáctica 

explicación 
Ti 
corrección en 

grupo 

PE  5/10 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

seo da oración para 
elaborar enunciados cun 
estilo cohesionado e 
correcto.  

cun estilo cohesionado e correcto.  LGB3.9.2. Identificar as 
función sintácticas no seo da 
oración. 

CCL 
CAA 

    

e 
h 

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. 

CCL 
CAA 

exc 
 

explicación PO 
PE 

5/10 

e 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. 

CCL 
CAA 

autoavaliación Ti P 
aut
oa
vali
aci
ón 

 

b 
e 
h 

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 

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 

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 

CCL 
CAA 
CD 

asistencia a 
teatro en 
francés 

recensión 

explicación 
sobre a 
tradución 

PE E 30% 
RC 30% 
C 40% 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

centro docente, 
relacionados cos 
elementos transversais e 
nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

se eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

b 
e 

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 produción 
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. 

CCL 
CAA 

detección de 
castelanismo
s, 
anglicismos 
etc 

explicación 
das 
interferenci
as 
lingüísticas 

PO 
PE 

E 30% 
RC 30% 
 C 40% 

 Bloque 4. Lingua e 
sociedade 

     

ñ 
o 

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

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

 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 

CCL elaborar un 
mapa das 
linguas da 
Península 

audición de 
música 
tradicional 
na rede 

explicación cad  10% 



20 

 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

humanidade. 
B4.3. A lusofonía. 

tradición oral e no xénero 
humorístico.  

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 
CD 
CCEC 

ñ 
o 

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. 

CCL estudo 
sociolingüísti
co da propia 
familia 

explicación cad  10% 

LGB4.2.2. Coñece e valora os 
antropónimos galegos. 

CCL     

ñ 
o 

B4.5. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara 
ao proceso de 
recuperación do galego, 
favorecendo o 
xurdimento de vínculos 

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 

CCL 
CSC 

redacción: 
como podo 
contribuír á 
normalizació
n do galego 

explicación PE E 30%  
RC 30% 
c 40% 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

positivos cara ao seu uso 
e consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal 
e colectivo do uso 
normalizado da lingua 
galega. 

galega. 

ñ 
o 

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. 

CCL 
CSC 

L  
da lexislación 

 PO  E 30% 
RC 30% 
C 40% 

ñ 
o 

B4.7. Prexuízos 
lingüísticos.  

 

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

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

CCL 
CSC 

análise dos 
prexuízos  
contra o uso 
do galego 

explicación PO E30% 
RC 
30% 
C40% 

h 
ñ 
o 

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. 

CCL 
CCEC 

comentario de 
textos de 
galego 
dialectal 

explicación 
dos bloque 
dialectais 
do galego 

PE  5/10 

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

CCL 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

súa zona. 

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

CCL 

 Bloque 5. Educación 
literaria 

     

h 
l 

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. 

CCL lectura dun 
libro 

resumo 
opinión persoal 

lista de libros 
axeitados á 
idade do 
alumnado 

PO 
PE 

5/10  
E 30% 
RC 30% 
C 40% 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

h 
l 

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. 

CCL identificar 
xéneros 
literarios a 
través de 
textos 

explicación 
Ti 
corrección en 

grupo 

PE 5/10 

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

CCL 

h 
l 

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 expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións de poemas recitados ou 
cantados, sinalar 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. 

CCL aud dun poema 
recitado 
comentario 

explicación 
do 
comentario 
dun texto 
poético 

PO 
PE 

5/10 
5/10 

h 
l 

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. 

CCL l dun texto 
narrativo 

comentario 

explicación 
do 
comentario 
dun texto 
narrativo 

PO 
PE 

5/10 
5/10 

h 
l 

B5.5. Lectura dramatizada 
e comprensiva, 
visionado de pezas 

B5.5. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visionar 
pezas teatrais e apreciar os seus 

LGLB5.5.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e aprecia os 

CCL l dramatizada Tg PO 5/10 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

compoñentes e procedementos 
máis relevantes. 

seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

h 
l 
n 

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. 

CCL 
CCEC 

    

h 
l 
n 

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. 

CCL 
CCEC 

escribir un  
poema 

comentario dun 
cómic 

Tg 
Tg 

PE 
PO  

5/10 
 

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

CCL 
CCEC 

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

CCL 
CCEC 

LGB5.7.4. Identifica e 
describe, nunha canción 

CCL 
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 Lingua Galega e 
Literatura. ESO. 1º Curso  

     

Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
 clave 

Actividades Metodoloxía Inst. 
Aval 

Crit. 
Cor. 

dada, os seus principais 
trazos definitorios. 

CCEC 

e 
h 
l 

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. 

CCL 
CD 

visita á 
biblioteca 

biblioteca 
virtual 

explicación 
en grupo 

Ob 
indivi
dual 
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CLAVES 

ACTIVIDADES E METODOLOXÍA:   

aud= audición 

co= comentario oral 

ce= comentario escrito 

comp= comparación 

cr= crítica 

d= debate 

e= escrito  

exc= exercicio 

esq= esquema 

exp= exposición 

l= lectura 

i= identificar 

ip= ideas principais 

is= ideas secundarias 

o= oral 

R= resumo 

S= subliñado 

T= traballo 

Tg= traballo en grupo 

Ti= traballo individual 

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

cad= caderno 

ob= observación 

PE= proba escrita 

PO= proba oral 

T= test 

 

CLAVES 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

5/10= cinco puntos sobre dez 

E= expresión 

RC= relación entre conceptos  

C= conceptos 

 



 

4 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
A avaliación contempla dúas partes diferenciadas na materia: Lingua e Literatura. 
A parte de Lingua axústase a un procedemento de avaliación continua, baseada na observación 
do traballo cotián do alumno, tanto a realizada na aula, como as tarefas propostas para realizar 
fóra dela. Todo isto estará reflectido no caderno do alumno, que este deberá presentar para a 
súa avaliación en calquera momento que se lle requira. 
O profesor da materia fixará a comezo de cada avaliación as datas dos exames, terán unha 
proba de lectura e tamén dous exames para avaliar as 3 unidades que corresponden co trimestre. 
Os alumnos que non acaden o aprobado da materia terán que facer unha recuperación xusto á 
volta das vacacións, e no caso da 3ª avaliación, sempre e cando haxa días para facela, senón 
terá que recuperar a materia suspensa no exame final ou e na avaliación extraordinaria  
O traballo persoal, a actitude de cara o profesor e a materia e o esforzo teranse en conta para o 
redondeo da nota.  Un 4,6 podese redondear cara ao 5, se o alumno ten 5, 6 a súa nota sería 6.  
Para fomentar a lectura na biblioteca do centro, os alumnos que en cada trimestre lean 
voluntariamente 3 libros de galego e fagan un pequeno traballo ou exposición na aula sobre as 
súas lecturas, sumarán unha bonificación dun punto na súa nota media de avaliación.  
A nota de recuperación é sempre 5, e na convocatoria de setembro tamén.  
Na avaliación extraordinaria o alumno realizará unha proba escrita que incluíra as dúas partes 
da materia na súa totalidade: Lingua e Literatura. 
Por outra banda, ademais das actividades de lectura na aula, o alumnado deberá ler durante o 
curso tres libros de lectura obrigatoria ( un por avaliación) que serán fixados polo Departamento. 
Sobre cada un deles realizarase unha proba escrita para a verificación da súa lectura. Agás casos 
excepcionais, non haberá recuperación deses libros ata a avaliación extraordinaria , na que se 
realizará unha proba escrita sobre o libro ou libros correspondentes. Dado que en 1º da ESO se 
dispón de 4 horas semanais, unha das horas será adicada á lectura.  
A materia considerarase aprobada se o alumno supera positivamente as partes de Lingua, 
literatura e os libros de lectura obrigatoria. 
 
5 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Na avaliación ordinaria a ponderación dos diferentes instrumentos de avaliación será a seguinte: 
Exames: 60% ( coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10%) 
Libro de lectura: 10% 
Caderno do alumno  e outras actividades (traballo diario): 20% 
Comportamento: 10% 
Durante a avaliación extraordinaria correspondente ao mes de setembro, en caso de que o 
alumno non teña que recuperar os libros de lectura obrigatoria, da cualificación do exame escrito 
derivará a nota final. 
Se o alumno tivese que recuperar un ou varios libros de lectura obrigatoria, esta proba escrita 
suporía un 20% sobre a súa cualificación final. 
6 PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
A avaliación inicial realizarase mediante unha proba escrita que incluirá diversas cuestión sobre 
un texto: comprensión, léxico, aspectos morfosintácticos. Ademais da elaboración dun texto 
narrativo, descritivo ou dialogado, onde o alumnado manifeste os seus coñecementos e a súa 
capacidade de produción de textos propios, valorándose a súa expresión escrita de acordo coa 
súa idade 
Por outro lado, observarase o nivel de lectura de cada alumno, tanto en voz alta (entoación, 
respecto das pausas, ritmo ...) como a súa comprensión do texto lido, mediante a formulación de 
preguntas orais, valorándose a expresión oral a través das respostas dadas. 
Tanto a parte escrita, como a oral valoraranse respectivamente cun 50% sobre a cualificación 
total. 
Proba escrita: coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10% 
Proba oral: lectura 35%, comprensión 35%, expresión 30% 
 
7 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 



 

Contribuirán a prestar esa atención individualizada ao alumnado medidas de atención á 
diversidade como a Adaptación curricular individualizada nos casos en que polas súas 
peculiaridades os alumnos non son quen de acadar o nivel correspondente ao curso de ESO no 
que están matriculados, para a súa posta en práctica solicitarase a colaboración do 
Departamento de Orientación e traballarase xunto co profesorado de apoio na planificación de 
actividades alternativas de acordo coas capacidades específicas deste alumnado. 
Ademais disto, o alumnado que conte con dificultades de aprendizaxe terá unas horas 
específicas coa PT. A comunicación entre a profesora e a PT será de grande axuda para solventar 
as dificultades que cada caso poida ter en particular. 
8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 
Entre as actividades para a transmisión e posta en práctica de valores, as cales terán como 
principal obxectivo a formación integral do individuo, propoñemos a lectura de fábulas na aula, 
para que a través da súa moralexa favorezan o desenvolvemento da tolerancia, a igualdade, o 
respecto á xustiza, o esforzo compartido, a resolución pacífica de conflitos... 
Por outro lado, a educación en valores traballarase en debates na aula sobre temas de 
actualidade, recollidos na prensa ou noutros medios de comunicación que tratarán contidos como 
o respecto dos dereitos e liberdades fundamentais do individuo, a prevención da violencia de 
xénero, a igualdade de oportunidades, a non discriminación por razón de sexo, raza, relixión, 
lingua etc. 
Avaliaremos estas actividades mediante cuestionarios, ben orais, ben escritos, onde a resolución 
correctado 50% das preguntas sexa o indicador da medida en que cumprimos os obxectivos 
propostos. 
9 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
Tras un coñecemento previo do nivel do alumnado no uso das TIC, marcámonos como 
obxectivos a mellora da competencia dixital de cada alumno e a posta en práctica desta 
competencia en relación coa materia de Lingua galega e Literatura. 
As actividades programadas irán encamiñadas á ampliación dos coñecementos propios do 
currículo a través da consulta de páxinas web relacionadas co tema proposto. 
Por outra banda, o alumno deberá familiarizarse no uso dos diversos dicionarios que internet pon  
á súa disposición. Outras actividades consistirán na descarga de imaxes de internet, arquivos 
sonoros e inclusión de textos para realizar presentacións  sobre autores e obras literarias. 
Os criterios de avaliación permitirán avaliar se o alumno mellorou a súa competencia dixital e 
manexa con autonomía todas as TIC que o CPI pon ao seu alcance. Para levar a cabo o proceso 
de avaliación o profesorado terá en conta a observación do progreso cotián do alumno na aula. 
10 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 O Departamento de Lingua galega e Literatura velará polo cumprimento das normas do Plan de 
convivencia do CPI e fomentarase  principalmente o respecto cara a todos os membros da 
comunidade educativa. 
As actividades propostas estarán centradas na lectura e debate sobre o Plan de convivencia do 
Centro e avaliarase o seu cumprimento mediante a observación cotiá do compotamento do 
alumnado, que poderá completarse cun cuestionario de autoevaliación ao final do trimestre, onde 
cada alumno poderá comproba por si mesmo se axustou ou non ás normas de convivencia 
fixadas polo CPI. 
11 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
En 1º de ESO traballarase a competencia lectora do alumnado adicando unha das catro horas 
lectivas semanais á lectura na aula. O propio Departamento de Galego porá á disposición de 
cada alumno un libro axeitado ao nivel, sobre o cal o alumnado realizará mediante quendas a 
súa lectura en voz alta. Para favorecer a comprensión do texto, tras a lectura dun capítulo 
formularanse unha serie de cuestións ben orais, ben escritas que permitan avaliar a súa 
comprensión global; ou cuestións centradas na procura de información concreta a partir do texto 
lido. 
Por outra banda, a Programación do Departamento de Lingua galega e Literatura contempla a 
lectura obrigatoria de tres obras ao longo do curso, fixadas polo propio Departamento,(unha por 
trimestre). Cada alumno realizará esa lectura individualmente e deberá demostrar que leu o libro 
correspondente a cada avaliación mediante as probas escritas fixadas previamente. 



 

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
De acordo co establecido nas medidas do Protocolo Covid establecido por educación, este ano 
vémonos ante un panorama que nos obliga a suspender as actividades extraescolares. Isto non 
afecta as actividades complementarias. 
Por iso, propoñémonos contar coa presenza (este ano mediante una rede social) dun escritor 
dalgunha das obras de lectura obrigatoria co obxectivo de achegar ao alumnado o feito literario.  
As actividades consistirán principalmente nunha presentación da figura do autor e nunha charla 
e debate co mesmo, que permitirán aos alumnos resolver as súas dúbidas sobre a obra ou obras 
previamente lidas. 
A avaliación da actividade terá lugar na aula nunha posta en común co alumnado tendo en conta 
criterios de avaliación baseados en se o alumno formula axeitadamente as cuestión, comprende 
as respostas e resolve finalmente as súas dúbidas. 
. Entre as actividades do Día das Letras Galegas realizaremos unha lectura continuada en voz 
alta, mediante quendas, onde participe o maior número de alumnado  posible, sobre  unha obra 
da persoa homenaxeada nesa data, co obxectivo de dar a coñecer a obra dese autor, ao tempo 
que procuraremos que o alumnado se familiarice coas técnicas de lectura en voz alta e 
declamación. A avaliación da actividade realizarase a través da observación directa da actuación 
do alumno, tendo en conta o seu axuste a parámetros como a entoación, o ritmo, a intelixibilidade 
etc. 
 
13 .MÍNIMOS ESIXIBLES E  ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN  1º ESO 
UNIDADE 1 
-Lectura e comentario 
-Textos literarios e non literarios 
-A adecuación e a coherencia 
-Léxico: o instituto 
-A diversidade lingüística 
-A comunicación e a intención comunicativa 
-O alfabeto 
UNIDADE 2 
-Lectura e comentario 
-A banda deseñada 
-A cohesión textual 
-Léxico: os animais 
-O substantivo e  o adxectivo 
-A sílaba 
UNIDADE 3 
-Lectura e comentario 
-O texto narrativo. A voz narradora 
-O tema dun texto. O título. A idea principal 
-Léxico: oficios e profesións 
-Europa plurilingüe 
-Os determinantes 
-Regras de acentuación ortográfica 
UNIDADE 4 
-Lectura e comentario 
-Os textos xornalísticos 
-O subliñado. O resumo 
-Léxico: o corpo humano 
-O pronome persoal 
-O til diacrítico. A diérese 
UNIDADE 5 
-Lectura e comentario 
-A descrición 
-Saúdos e presentacións 



 

-Léxico: a vestimenta 
-España: Estado plurilingüe 
-Os verbos regulares. O tempo. O modo 
-Uso de c/z/q. Uso de  cc/ct 
UNIDADE 6 
-Lectura e comentario 
-A reportaxe 
-A conversa espontánea 
-Léxico: as novas tecnoloxías 
-O verbo: alternancias vocáliicas. Verbos irregulares. Formas infinitas e perífrases verbais 
-Uso de b/v 
UNIDADE  7 
-Lectura e comentario 
-A poesía e a canción 
-A prosodia. A linguaxe non verbal 
-Léxico: os medios de transporte 
-O adverbio. A preposición 
-Uso de h. Os signos de puntuación. O punto 
UNIDADE 8 
-Lectura e comentario 
-O texto teatral 
-Pedir e dar información. A exposición oral 
Léxico: o medioambiente 
-O suxeito e o predicado 
-Uso de r/rr. A coma. O punto e coma 
UNIDADE 9 
-Lectura e comentario 
-Normas e instruciiós de uso 
-Léxico: o deporte 
-Variedades xeográficas e estándar. O galego fóra de Galicia 
-O complemento circunstancial 
-Uso de x e s. Os dous puntos  e os puntos suspensivos 
 
Ao remate de cada unidade,  realizaranse as correspondentes actividades de reforzo e 
ampliación, así como as probas  de avaliación propostas no libro de texto do alumno e outras 
similares orientadas á recuperación dos contidos. 
 
14 PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 
Cada alumno repetidor será obxecto dun especial seguimento a través da observación cotiá do 
seu traballo na aula, comprobando no seu caderno de clase se realiza as tarefas propostas, se 
corrixe os exercicios axeitadamente, se toma nota das actividades que debe realizar fóra do 
horario escolar e se figuran estas no seu caderno. 
Por outra banda, controlarase a adquisición dos coñecementos propios da materia por parte de 
cada alumno repetidor mediante a formulación de preguntas orais ou chamadas individuais á 
pizarra. 
Ao mesmo tempo, tendo en conta as dificultades que presenta cada alumno en concreto, 
proporáselle a realización de actividades de reforzo para superar os obxectivos e contidos que 
non foi quen de acadar no curso anterior; estas actividades consistirán en exercicios sobre 
morfoloxía, sintaxe, ortografía e recoñecemento e produción de diversos tipos de textos. 
15 PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 
Para recuperar a materia de Lingua galega e Literatura de 1º de ESO durante o propio curso, o 
alumno deberá realizar unha proba escrita no mes de xuño que incluirá os contidos non 
superados ao longo do curso. 
Con respecto ao alumnado coa materia pendente de 1º de ESO: 



 

O alumno deberá realizar unha serie de actividades relacionadas cos contidos de 1º de ESO que 
entregará dentro do prazo indicado para a súa revisión ou corrección. 
Ademais, proporáselle un libro de lectura obrigatoria, sobre o que realizará unha proba escrita, 
cuxa superación será requisito imprescindible para aprobar a materia pendente. 
Considerarase superada a materia pendente cando a alumno supere as dúas primeiras 
avaliacións do curso no que está matriculado, tendo en conta que acadou os obxectivos fixados 
para a materia pendente, sempre e cando demostre, ademais, ter lido o libro de lectura 
obrigatoria proposto. 
Para o alumnado que non supere a materia pendente ao longo do curso no que está matriculado 
haberá unha proba escrita no mes de maio, que incluirá os contidos propios desa materia. 
O alumnado que non supere a materia polo procedemento anterior terá unha avaliación 
extraordinaria  que responderá a criterios similares á realizada no mes de maio.  
 
16 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE 
Para avaliar o proceso de aprendizaxe teremos en conta os seguintes instrumentos: a 

observación, a análise dos traballos realizados polos alumnos/as (resumos, cuestionario de 

coñecementos previos, actividades de síntese, caderno de clase, textos escritos, producións 

orais, probas específicas...). 
De acordo con todo o dito nos apartados 7 e 8, avaliaremos da seguinte maneira: 

Probas escritas 60% 

Actividades, caderno de clase e participación 20% 

Actitude 10% 

Proba de lectura 10% 

 

Dentro das probas escritas descontaremos 0.1 décima por cada falta de ortografía e 

acentuación (ata un máximo de 2 puntos). 

17 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
Proponse como libro de texto para cada un dos cursos de ESO o libro do alumno de Lingua e 
Literatura de Edicións Xerais correspondente. 
O profesorado utilizará ademais a súa Proposta didáctica. 
Partirase en todos os casos da aplicación das  Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galego do ILG e da RAG. 
Por outra banda, utilizaremos como obras de consulta a bibliografía seguinte: 
ALVAREZ, R. Gramática galega, Ed. Galaxia. 
GONZÁLEZ REI, B. Ortografía da lingua galega, Galinova Editorial. 
DOSIL LÓPEZ, B. Dicionario de ortografía da lingua galega. Galinova Editorial. 
Dicionarios: Ir Indo, Real Academia Galega, Edicións Xerais. 
Dicionarios de consulta dispoñibles a través de Internet. 
Outros materiais e recursos didácticos propostos para a súa utilización: son os CD de Amancio 
Prada sobre Cantigas da época medieval, así como o titulado Rosas a Rosalía, que contén 
coñecidos poemas da autora. 
Utilizaranse, ademais ,o ordenador da aula, os ordenadores do Proxecto Abalar, a pizarra dixital 
e teranse moi presentes o caderno de clase do alumno, así como os libros de lectura obrigatoria 
propostos para cada curso.  
 
18 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
Mediante fichas de seguimento avaliaremos as seguintes cuestións: 

a) Distribución temporal da programación. 



 

Obxectivos: adecuar os contidos ao tempo correspondente a cada sesión lectiva e a 
cada unha das avaliacións do curso 
Valoración: a distribución temporal resultou axeitada ou non resultou axeitada? 
Houbo contidos non acadados ou escasamente desenvolvidos? En caso dunha 
resposta afirmativa, cales foron os motivos determinantes? 
Obxectivo final: cumprimento da Programación na súa totalidade. 
 

b) Desenvolvemento das actividades. 
Obxectivos: comprender e aprender o tema que se pretendía traballar. 
Valoración: as actividades propostas resultaron axeitadas ou non para a comprensión e 
a aprendizaxe do tema? En caso dunha resposta negativa, proposta de actividades 
diferentes para o vindeiro curso. 
Obxectivo final: desenvolver ao máximo as competencias do alumno sobre a materia 
programada. 

c) Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. 
Valoración: resultaron estes materiais e recursos eficaces para a aprendizaxe? 
En caso negativo, proposta doutras alternativas. 
Obxectivo final: traballar con ferramentas válidas para a aprendizaxe. 

d) Adecuación das actividades complementarias e extraescolares. 
Valoración: responderon estas actividades aos obxectivos marcados cando se realizou 
a súa proposta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: adaptación ao contexto COVID 
ÍNDICE 
1. Temporalización 
2. Obxectivos desta adaptación 
3. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso anterior 
4. Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 

finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
5. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
b)Revisión das competencias clave 
c)Revisión dos contados 

6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
 

a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en 
corentena 
b)Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das 
clases presenciais. 
c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non 
presencial. 

7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

1.Temporalización 
Primeiro trimestre do curso  

 

2. Obxectivos desta adaptación. 
- Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 

planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

- Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior Reforzar, 

partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso anterior e da 

avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. 

- Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da 

avaliación inicial. 

- Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 

desenvolvemento de todo o alumnado.  

 

3.Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non 
se impartiron no curso anterior 
O alumnado de 1º de ESO  non reflicte falta de aprendizaxes imprescindibles a pesar das 
circunstancias excepcionais producidas pola COVID. Tendo en conta isto, procuraremos 
aproveitar ao máximo o tempo de aula introducindo nova materia.  
Repasaremos, tendo en conta o sinalado anteriormente, cuestións básicas como morfoloxía 
verbal, ortografía ou comprensión de textos nesta primeira avaliación por consideralos 
necesarios para o correcto desenvolvemento do curso. 
4. Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 
finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
Os resultados da avaliación inicial do alumnado de 1º curso da ESO non mostra carencias nin 

necesidades fóra do considerado “estándar” doutros anos. E decir, neste curso en particular non 

se detectan carencias derivadas do anterior curso   
 
5. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
Tendo en conta o anterior, neste primeiro trimestre continuaremos cos obxectivos sinalados na  
presente programación. 
 

 



 

b)Revisión das competencias clave 
As  sete competencias clave establecidas polo DECRETO 86/2015 traballaranse de igual modo 
que se establece na presente programación a excepción da Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Esta competencia vai estar máis presente xa que se utilizarán as novas tecnoloxías, a aula 
virtual, internet, webex, etc, como sistema alternativo á aula presencial. 
Durante todo o curso 2020/21 traballaremos de maneira intensiva esta competencia 
introducindoa en todos os contidos, tanto os de repaso como os novos.  
 

d)Revisión dos contidos 
Non se prevee unha revisión dos contidos diferente á proposta na programación xeral. 

6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en 

corentena. 
No caso de contar con alumnado en cuarentena a metodoloxía a seguir será a seguinte: 

-Fomentar a participación, a reflexión, individual.  

- Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas.  

- Fomentar a formulación de hipóteses.  

- Buscar, seleccionar e tratar a información.  

- Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización.  

- Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á comprobación dos 

resultados.  

- Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados.  

*Toda esta metodoloxía sería levada a cabo mediante o uso da Aula Virtual.bDesenvolvemento 

da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais. 
 No caso da suspensión das clases presenciais engadiríamos aos punto anteriores: 

- Fomentar a participacióne a reflexión grupal. 

- Debatir e compartir información.  

-  Fomentar a confrontación clara, respectuosa dela . 

*A mais da Aula Virtual, neste caso tamén utilizaríamos a plataforma webex da xunta para a 

explicación, debates e actividades grupais. 

 

c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial. 
En caso de ter que avaliar ao alumnado por otros procedementos deseñados para o ensino non 

presencial valoraríamos as producións tanto orais como escrtitas realizadas merdiante vía 

telemática.  

Por una banda, no caso da oralidade avaliaremos a participación nas aulas por vía webex. Por 

outra banda, no caso das prodicións escritas, serán avaliados os traballos realizados e tarefas 

que se desenvolvan na Aula Virtual do CPI. 

 

A cualificación en porcentaxes respercto ao anterior sería a seguinte: 



 

- Un 30% de producción orais e participación na Aula Virtual (tarefas, pequeñas 

actividades non presenciais, etc). 

- Un 70% a presentación de traballos. 

 

7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de coordinación do 2º trimestre e 

segundo o seu resultado procederase á súa actualización. 
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1 INTRODUCIÓN  
A programación do Departamento de Lingua galega e Literatura vai dirixida a un alumnado 
procedente na súa maioría do medio rural, que ten como lingua materna o galego, porén 
manifesta numerosas interferencias lingüísticas co castelán, polo que a nosa práctica docente 
irá encamiñada á superación das devanditas interferencias lingüísticas e ao achegamento ao 
galego estándar, respectando a variedade dialectal utilizada polo alumnado e as familias e 
desenvolvendo as competencias oral e escrita do alumno propias do curso de ESO 
correspondente. 
En principio, os resultados académicos obtidos en cursos anteriores non parecen presentar un 
problema significativo á hora da impartición da materia, aínda que deberemos afondar na 
comprensión lectora, na mellora da expresión oral e escrita e no afianzamento das 
cuestiónsmorfosintácticas, así como na ortografía. 
 Existe un reducido número de  alumnos coa materia pendente do curso anterior aos que 
procuraremos realizar un especial seguimento.
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso       

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar      

d 
e 
h 
l 
ñ 

 

B1.1. 
Comprensió
n, 
interpretaci
ón e resumo 
de novas de 
actualidade 
e de 
información
s de 
crónicas, 
reportaxes 
e 
documentai
s 
procedente
s dos 
medios de 
comunicaci

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). 

CCL 
CAA 

Aud 
Co 
Re 

au
d 

Tg  
R 

Po 
Pe 

E30% 
Rc30% 
C40% 

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

CCL 
CAA 

aud    
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

ón 
audiovisual. 

d 
e 
h 

B1.2. 
Comprensió
n, 
interpretaci
ón 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. 

CCL 
CAA 

aud 
co 
elaborar 

instrucións 
escritas 

au
d 

co 
T

G 

PO 
PE 

E30% 
RC30% 
C40% 

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

CAA     

a 
c 
d 
h 

B1.3. 
Desenvolve
mento de 
habilidades 
de escoita 
cunha 
actitude de 
interese, 
cooperación 

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). 

CSC 
CCL 
 

d ex
p 
n
o
r
m
a
s 
d 

PO 5/10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

e respecto 
ante as 
intervención
s orais, 
sobre todo 
en 
exposicións 
do 
profesorado 
ou do 
alumnado. 

e
n 
p
ú
b
l
i
c
o 

ap
l
i
c
a
c
i
ó
n 
p
o
l
o 
a
l
u
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

m
n
a
d
o 

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. 

CCL 
CSC 
CSIE 

    

a 
c 
d 
e 
h 

B1.4. Escoita 
crítica e 
reflexiva 
ante as 
mensaxes 
discriminato
rias dos 
medios de 
comunicaci
ón, con 

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. 

CCL 
 

aud de 
informativo 

ip is 
com crítica 

id
e
n
t
i
f
i
c
a
r 

PO 5/10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

especial 
atención 
aos 
programas 
de carácter 
informativo: 
noticias 
reportaxes 
e crónicas 

i
p 
i
s 
T
g 

co
m
p
a
r
a
c
i
ó
n 
d
a 
n
o
t
i
c
i
a 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

cr 
e
n 
g
r
u
p
o 

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

CCL 
CAA 
CSIE

E 
 

    

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

CSC 
CAA 

    

h 
o 

B1.5. 
Valoración 

B1.5. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 

LGB1.5.1. Aprecia a 
emisión dunha pronuncia 

CCL 
CAA 

exc de 
fonética 

pr
o

PO E30% 
RC30% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas 
producións orais propias e 
alleas e propón solucións 
para melloralas. 

n
u
n
c
i
a 
d
o
s 
f
o
n
e
m
a
s 
g
a
l
e
g
o
s 

C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

CAA     

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

CCL 
CCEC 

    

h 
o 

B1.6. 
Produción 
de 
discursos 
orais, en 
intervención
s 
espontánea
s, 
adecuados 
á situación 
e á 
intención 

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. 

CCL 
CSC 

conversas  Ob  

LGB1.6.2. Participa con 
fluidez nas intervencións 
orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta 
lingua, en especial a 

CCL     
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

comunicativ
a desexada, 
con 
coherencia, 
cohesión e 
corrección. 

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

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

CCL     

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

CCL     

b 
e 
g 
h 

B1.7. 
Coñecemen
to e 
aplicación, 
con axuda 
das TIC, de 

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. 

CD 
CAA 
CSIE

E 

exp oral 
planificada 
usando as 
TIC 

Ti PO E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

técnicas e 
estratexias 
para a 
produción 
de textos 
orais sobre 
temas de 
actualidade. 

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

CD 
CCL 
CSC 

    

a 
c 
d 
h 

 

B1.8. 
Participació
n 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. 

CCL 
CSC 

d re
s
p
e
c
t
o 
d
a
s 
n
o
r
m
a
s 

PO E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

d
e 
d
e
b
a
t
e
s 
e 
c
o
l
o
q
u
i
o
s 

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

CCL 
CSC 

    



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso       

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

CSC 
CAA 

    

a 
b 
c 
g 
h 
o 

B1.9. 
Coñecemen
to, uso e 
aplicación 
de técnicas 
e 
estratexias 
necesarias 
para falar 
en público: 
planificació
n 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. 

CAA exp oral 
planificada 

TI 
p
a
r
a 
e
x
p
o
ñ
e
r 
n
a  
a
u
l
a 

PO E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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. 

CCL 
CSC 
CSIE

E 

    

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

CLL 
CSC 

    

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

CLL 
CAA 

    

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

CAA 
CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

a 
d 
h 
l 
ñ 

B1.10. 
Construción 
de 
discursos 
adecuados 
a distintos 
rexistros, 
coherentes 
e ben 
organizados 
sobre temas 
de interese 
persoal ou 
social da 
vida cotiá e 
educativo. 

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

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

CCL 
CSC 
CSIE

E 
CCEC 

conversa 
informal 

gr
a
n 
g
r
u
p
o 

ob E30% 
RC30% 
C40% 

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

CSC 
CSIE

E 

conversa 
formal 

en 
p
a
r
e
s 

ob " 

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

CCL 
CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

axeitadas ao destinatario 
e á situación 
comunicativa. 

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

CCL 
CAA 

    

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir       

b 
f 
h 

B2.1. 
Coñecemen
to e uso de 
técnicas de 
análise do 
contido e de 
estratexias 
de lectura 
comprensiv
a: 
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. 

CCL 
CAA 

l de texto 
T sobre o 

léxico 
S 
R 
esq 

ler 
e
n 
v
o
z 
a
l
t
a 

ex
p
l
i

PO 
PE 

E30% 
RC30% 
C40% 
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Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

c
a
c
i
ó
n 
d
o 
l
é
x
i
c
o 

Ti 

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. 

CCL 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

CCL     

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

CCL     

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. 

CCL 
CAA 

    

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

CCL 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

antes e despois da 
lectura. 

d 
e 
h 

B2.2. 
Comprensió
n e 
interpretaci
ón 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. 

CCL 
CSC 

contestar 
cartas 
persoais 

dar un aviso 
facer unha 

solicitude 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

TI 

PE E30% 
RC30% 
C40% 

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

CCL 
CSC 

    

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

CCL 
CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

xogos, correspondencia 
escolar. 

d 
e 
h 

B2.3. 
Comprensió
n e 
interpretaci
ón, en 
formato 
papel e 
dixital, de 
textos 
propios dos 
medios de 
comunicaci
ón 
(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). 

CCL 
CSC 

ce ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

Tg 

ob 
PE 

E30% 
RC30% 
C40% 

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

CCL     

d 
e 
h 

B2.4. 
Comprensió
n e 
interpretaci

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

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

CCL 
CD 
CAA 

uso de 
dicionarios 
e 
enciclopedi

Ti 
s
o
b

PE E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

ón, en 
formato 
papel ou 
dixital, de 
textos 
propios da 
vida 
educativa, 
especialme
nte, os 
instrutivos e 
expositivos: 
webs 
educativas, 
dicionarios, 
glosarios e 
enciclopedi
as. 

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

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

as en 
distintos 
soportes 

r
e 
l
é
x
i
c
o 

Sí
n
t
e
s
e 

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. 

CCL     

b B2.5. Uso, B2.5. Seleccionar a información LGB2.5.1. Utiliza, de forma CCL visita á gr ob 5/10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

e 
h 

progresiva
mente 
autónomo, 
das 
bibliotecas 
e das TIC 
para 
seleccionar 
información. 

que se obtén nas bibliotecas, 
nas TIC e outras fontes e 
integrar os coñecementos 
adquiridos non proceso de 
aprendizaxe continua. 

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

CCA biblioteca u
p
o 

individ
ual 

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

CCL 
CD 
CAA 

    

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

CCL 
CD 
CAA 

    

c 
d 
h 

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

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 

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

CCL 
CSC 

identificar 
usos 
lingüísticos 
discriminato
rios 

ce 

ob 
po

s
t
a 
e

PO E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

usos 
lingüísticos 
discriminato
rios, 
manifestar 
posturas de 
acordo e 
desacordo e 
expor 
razoadame
nte as ideas 
respectand
o as ideas 
dos demais. 

mensaxes expresadas. n 
c
o
m
ú
n 

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

CCL 
CSC 

    

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

CCL     

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL 
CSC 

    

h 
ñ 

B2.7. Lectura 
en voz alta 
con dicción, 
entoación e 

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

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

CCL l individual en 
voz alta 

ex
p
l
i

PO E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

ritmo 
adecuados 
á situación 
comunicativ
a e á súa 
función, con 
posibilidade 
de usar 
recursos 
audiovisuai
s para o 
rexistro de 
voz. 

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

c
a
c
i
ó
n 
n
o
r
m
a
s 
d
e 
l
e
c
t
u
r
a 
c
o
r
r
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etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

e
c
t
a 

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

CCL 
CD 

    

b 
g 
h 

B2.8. 
Planificació
n e revisión 
do escrito 
en función 
da situación 
comunicativ
a (tema, fins 
e 
destinatario
s) para 
elaborar 
producións 
con 
adecuación, 
coherencia, 

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. 

CCL redacción 
sobre un 
tema dado 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 
d
a 
m
o
r
f

PE 5/10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

cohesión e 
corrección 
nas 
relacións 
internas e 
externas 
dos 
contidos do 
texto. 

o
l
o
x
í
a
, 
o
r
t
o
g
r
a
f
í
a 
c
o
n
c
o
r
d
a
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etenci

as 
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Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

n
c
i
a
, 
c
o
n
e
c
t
o
r
e
s 
e 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

n 

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

CCL     

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

CCL     

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) 

CCL     

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

CCL     



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso       

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

ortográficas e 
morfolóxicas. 

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

CCL 
CD 

    

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

CCL 
CD 

    

b 
e 
h 

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

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. 

CCL 
CD 
CSC 
 

escribir 
cartas,mens
axes, 
solicitudes e 
noticias 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó

PE E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

n 
d
a
s 
p
a
r
t
e
s 
d
e
s
e
s 
t
e
x
t
o
s 

b 
e 
h 

B2.10. 
Produción, 
en formato 

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

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

CCL 
CD 
CSC 

R dun tema 
produción de 

narracións e 

ex
p
l

PE E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

papel ou 
dixital, de 
textos 
propios dos 
medios de 
comunicaci
ón 
(noticias). 

comunicación a partir dun 
modelo (noticias). 

de comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

secricións i
c
a
c
i
ó
n 
d
a
s 
t
é
c
n
i
c
a
s 
d
e 
r
e
s
u
m
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etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

o 
e 
e
x
p
o
s
i
c
i
ó
n 

b 
e 
h 

B2.11. 
Produción, 
en formato 
papel ou 
dixital, de 
textos de 
carácter 
educativo: 
cuestionario
s, resumos, 
informes de 
tarefas, 

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. 

CCL 
CD 
 

produción de 
textos do 
ámbito 
educativo 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 
d
a

PE E30% 
RC30% 
C40% 
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etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

descricións 
e 
explicacións 
sobre 
contidos 
das 
materias 
curriculares. 

s 
c
a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s 
d
e
s
e
s 
t
e
x
t
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as 
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Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

o
s 

b 
e 
h 

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

CCL 
CD 
 

descrición 
dun famoso 
que o resto 
do 
alumnado 
debe 
adiviñar 

 

ex
p
l
i
c
a
r 
d
i
f
e
r
e
n
z
a
s 
e
n
t
r
e 

PE E30% 
RC30% 
C$0% 
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n
a
r
r
a
c
i
ó
n 
e 
d
e
s
c
r
i
c
i
ó
n 

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

CCL R Ti PE ,, 
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Aval 

Crit.   

Cor. 

resumido. 

b 
e 
f 
h 

B2.13. Uso 
das TIC 
(procesador
es de texto 
e 
correctores 
ortográficos
) tanto para 
a 
textualizaci
ón, 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. 

CCL 
CD 

usar TIC us
o 
d
e 
p
r
o
c
e
s
a
d
o
r
e
s 
t
e
x
t
u
a
i

PE 
Ob 

5/10 
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r
r
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c
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o
r
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Crit.   

Cor. 

e
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
o
s 

d 
h 

B2.14. 
Valoración 
da escritura 
como fonte 
de 
aprendizaxe 
e como 
forma de 
comunicar 
experiencia
s, ideas e 
coñecement

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. 

CCL 
CSC 
CCEC 
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ol
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Crit.   

Cor. 

os propios. 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

b 
e 
l 

B3.1. 
Recoñecem
ento, 
explicación 
e uso de 
léxico 
suficientem
ente amplo 
e preciso, 
con 
incorporació
n de 
fraseoloxía 
e de 
vocabulario 
temático a 
partir de 
campos 
léxicos 
traballados 

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. 

CCL 
CCC. 

exc de léxico Ti 
Tg 

PO 
PE 

5/10 
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Cor. 

na aula. 

a 
d 
e 

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

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

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

CCL 
CAA 

exc de 
fonética 

Tg 
Ti 

PO 5/10 

b 
e 
n 
l 

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

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. 

CCL 
CAA 

buscar léxico 
no 
dicionario 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 
d
e 
u

cad 10% 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso       

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

normativa. s
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d
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c
i
o
n
a
r
i
o
s 
d
e 
t
o
d
o 
t
i
p
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Crit.   

Cor. 

b 
e 

B3.4. 
Coñecemen
to, 
comparació
n, 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. 

CCL 
CD 

transformació
n de conto 
oral en 
escrito 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

Ti 

Cad 10% 

b 
e 

B3.5. 
Aplicación e 
valoración 
das normas 
ortográficas 
e 
morfolóxica
s 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. 

CCL exc de 
ortografía e 
morfoloxía 

Ti 
c
o
r
r
e
c
c
i
ó
n 

PE 5/10 
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ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

e
n 
g
r
a
n 
g
r
u
p
o 

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

CCL     

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

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. 

CCL puntuar textos ex
p
l
i
c
a
c

PE 5/10 
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ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

textual. i
ó
n 
d
a 
p
u
n
t
u
a
c
i
ó
n 

b 
e 

B3.7. 
Recoñecem
ento da 
estrutura de 
substantivo
s e verbos e 
da súa 
caracterizac
ión 

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. 

CCL 
CAA 

análise 
morfolóxica 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó

PE 5/10 
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ol
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Crit.   

Cor. 

morfolóxica 
para a 
mellora da 
comprensió
n e 
produción 
textuais. 

n 
Ti 
co

r
r
e
c
c
i
ó
n 
e
n 
g
r
u
p
o 

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

CCL 
CAA 

exc de léxico Ti 
 

PE %/10 
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Crit.   

Cor. 

e 
h 

B3.8. 
Recoñecem
ento, uso e 
explicación 
dos nexos e 
conectores 
textuais 
(espaciais, 
de 
oposición e 
contraste) e 
dos 
principais 
mecanismo
s 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. 

CCL 
CAA 

exc ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

Ti 
co

r
r
e
c
c
i
í
o
n 
e
n 
g
r

PE 5/10 
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Crit.   

Cor. 

u
p
o 

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

CCL     

e 
h 

B3.9. 
Coñecemen
to dos 
compoñent
es 
sintácticos 
no nivel da 
frase para 
elaborar 
enunciados, 
orais e 
escritos, 
cun estilo 
cohesionad
o 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.  

CCL análise 
sintáctica 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

Ti 
C

o
r
r
e
c

PE 5/10 
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Cor. 

c
i
ó
n 
e
n 
g
r
u
p
o 

e B3.10. 
Coñecemen
to, uso e 
aplicación 
das 
estratexias 
necesarias 
de 
autoavaliaci
ón, 
aceptando o 
erro como 
parte do 

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. 

CCL 
CAA 
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et
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ol
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Aval 

Crit.   

Cor. 

proceso.  

b 
e 
h 

B3.11. 
Participació
n en 
proxectos 
(elaboració
n de 
materiais 
multimedia, 
folletos, 
carteis, 
recensión 
de libros e 
películas, 
etc.) nos 
que se 
utilicen 
varias 
linguas, 
tanto 
curriculares 
como outras 
presentes 
no centro 

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. 

CCL 
CAA 

colaboración 
na revista e 
outros 
proxectos 
do CPI 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

ob  
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clave 

Actividades M
et
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ol
ox
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Crit.   

Cor. 

docente 
relacionado
s cos 
elementos 
transversais 
e nos que 
se eviten 
estereotipos 
lingüísticos 
ou culturais. 

b 
e 

 

B3.12. 
Identificació
n e 
progresiva 
utilización 
dos 
coñecement
os sobre as 
linguas para 
desenvolver 
unha 
competenci
a 
comunicativ

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. 

CCL 
CAA 

exc 
comparació
n de linguas 

Tg Ob 5/10 
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Actividades M
et
od
ol
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ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

a integrada. 

 Bloque 4. Lingua e sociedade      

ñ 
o 

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

B4.2. O 
plurilingüis
mo como 
expresión 
da riqueza 
cultural da 
humanidad
e. 

B4.3. A 

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.  

CCL 
 

elaborar un 
mapa das 
linguas 
peninsulare
s 

localizar nun 
mapa os 
territorios 
lusófonos 

aud de 
música 
tradicional 
en Internet 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

Cad 10% 

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

CCL 
CSC 
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Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

CCL 
CSC 

    

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

CCL     

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

CCL 
CCEC 

    

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 

CCL 
CCEC 
CD 
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Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

lusofonía. 

ñ 
o 

B4.4. 
Situación 
sociolingüís
tica 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. 

CCL estudo 
sociolingüís
tico do 
contorno 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

Tg 

cad 10% 

LGB4.2.2. Coñece e valora 
os topónimos galegos. 

CCL     

ñ 
o 

B4.5. Proceso 
de 
normalizaci
ón. 
Desenvolve
mento de 
actitudes 
positivas 

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. 

CCL 
CSC 

    

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

CCL 
CSC 

conversas na 
aula en 
galego 

ex
p
l

ob 
 

5/10 
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Cor. 

cara ao 
proceso de 
recuperació
n do galego, 
favoreceme
nto do 
xurdimento 
de vínculos 
positivos 
cara ao seu 
uso e 
consciencia 
da 
necesidade 
e das 
potencialida
des de 
enriquecem
ento persoal 
e colectivo 
do uso 
normalizado 
da lingua 
galega. 

contribuír individual e 
socialmente á 
normalización da lingua 
galega. 

normativo i
c
a
c
i
ó
n 
d
a 
v
a
r
i
e
d
a
d
e 
e
s
t
á
n
d
a
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Crit.   

Cor. 

r 

ñ. 
o. 

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

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

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

CCL 
CSC 
 

lectura da 
lexislación 
lingüística 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

PO 5/10 

ñ 
o 

B4.7. 
Prexuízos 
lingüísticos.  

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

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

CCL 
CSC 

análise dos 
prexuízos 
lingüísticos 
cara ao 
galego 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n  

Tg 

PE 5/10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

ñ 
o 

B4.8. 
Recoñecem
ento 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 

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. 

CCL análise e 
clasificación 
das 
variedades 
e rexistros 
lingüísticos 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 

ex
c 

PE 5/10 

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

CCL     

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

CCL     



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso       

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

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

CCL 
CSC 

    

 Bloque 5. Educación literaria      

h 
l 

B5.1. Lectura, 
con 
regularidad
e, de obras 
literarias e 
desenvolve
mento dun 
criterio 
lector; 
emisión 
dunha 
opinión 
persoal 
sobre a 
lectura 
dunha obra 

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. 

CCL lectura dun 
libro por 
trimestre 

R 
Opinión 

persoal 

pr
o
p
o
s
t
a 
d
e 
3 
l
i
b
r
o
s 

PO 
PE 

5/10 
E30% 
RC30% 
C40% 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso       

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

axeitada á 
idade, 
relación do 
seu sentido 
coa propia 
experiencia 
e outros 
coñecement
os 
adquiridos e 
valoración 
do uso dos 
elementos 
propios de 
cada xénero 
literario, o 
punto de 
vista 
empregado 
e o uso 
estético da 
linguaxe. 

a
x
e
i
t
a
d
o
s 
á 
i
d
a
d
e 

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. 

CCL Exc 
identificació
n dos 
xéneros 
literarios e o 
punto de 
vista 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó

PE 5/10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

n 
Ti 

h 
l 

B5.2. Lectura 
expresiva e 
comprensiv
a e audición 
de poemas 
recitados ou 
cantados; 
determinaci
ón 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. 

CCL audición dun 
poema 

Recitado 
co ip recursos 

literarios 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 
d
o 
c
o
m
e
n
t
a
r
i
o 

PO 
PE 

5/10 
E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

d
u
n 
t
e
x
t
o 
p
o
é
t
i
c
o 

h 
l 

B5.3. Lectura 
expresiva e 
comprensiv
a de textos 
narrativos 
breves e 
localización 
e descrición 
dos 

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. 

CCL lectura de 
textos 
narrativos 

comentario de 
texto 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó

PO 
PE 

E30% 
RC30% 
C40% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

elementos 
estruturais e 
formais 
máis 
salientables
: punto de 
vista, 
tempo, 
espazo e 
personaxes 
principais. 

n 
d
o 
c
o
m
e
n
t
a
r
i
o 
d
u
n 
t
e
x
t
o 
n
a
r
r
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

a
t
i
v
o 

h 
l 

B5.4. Lectura 
dramatizad
a e 
comprensiv
a, visionado 
de pezas 
teatrais e 
recoñecem
ento dos 
compoñent
es e 
procedeme
ntos 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. 

CCL lectiura 
dramatizad
a 

comentario de 
texto teatral 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 
d
o 
c
o
m
e
n
t
a

PE ,, 
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Aval 

Crit.   

Cor. 

r
i
o 
d
e 
t
e
x
t
o 
t
e
a
t
r
a
l 
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r
a
c
t
e
r
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

s
t
i
c
a
s 
d
o
s 
s
u
b
x
é
n
e
r
o
s 

h 
l 

B5.5. 
Comparació
n de textos 
pertencente
s a 

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

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

CCL exc de 
identificació
n e 
comparació
n de 

ex
p
l
i
c

Cad 10% 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

diferentes 
xéneros e 
subxéneros, 
sinalando 
as 
coincidenci
as e 
diferenzas, 
tanto 
estruturais 
coma 
formais. 

coma formais. diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

xéneros e 
subxéneros 
literarios 

a
c
i
ó
n 

Ti 
Tg 

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

CCL     

h 
l 

B5.6. Análise 
de textos 
literarios, de 
maneira 
guiada, 
identificació
n dos trazos 
dos 
subxéneros 

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. 

CCL comentario de 
texto 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó

PE 5/10 
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etenci

as 
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Actividades M
et
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ol
ox
ía 
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Aval 

Crit.   

Cor. 

e a 
funcionalida
de dos 
recursos 
retóricos. 

n 
d
o
s 
r
e
c
u
r
s
o
s 
r
e
t
ó
r
i
c
o
s 

h 
l 
n 

B5.7. 
Produción 
de textos de 

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

LGLB5.7.1. Escribe textos 
de intención estética 
servíndose dos 

CCL 
CCEC 

escriibir un 
poema 

Ti 
Tg 

Cad 5710 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

intención 
estética 
servíndose 
dos 
coñecement
os literarios 
adquiridos e 
dos 
recursos 
retóricos 
traballados 
na aula. 

adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na 
aula. 

h 
l 
n 

B5.8. 
Descrición e 
caracterizac
ión dos 
trazos 
definitorios 
básicos da 
linguaxe 
cinematogr
áfica. 

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. 

CCL 
CCEC 

comentario 
dunha  
película 

Tg PO 5/10 

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

CCL 
CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp
etenci

as 
clave 

Actividades M
et
od
ol
ox
ía 

Inst. 
Aval 

Crit.   

Cor. 

e 
h 
l 

B5.9. 
Aproveitam
ento, 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. 

CCL 
CD 

visita á 
biblioteca 

bibliografía 
virtual 

ex
p
l
i
c
a
c
i
ó
n 
e
n 
g
r
u
p
o 

ob 
individ

ual 

5/10 



 

CLAVES 

ACTIVIDADES E METODOLOXÍA:   

aud= audición 

co= comentario oral 

ce= comentario escrito 

comp= comparación 

cr= crítica 

d= debate 

e= escrito  

exc= exercicio 

esq= esquema 

exp= exposición 

l= lectura 

i= identificar 

ip= ideas principais 

is= ideas secundarias 

o= oral 

R= resumo 

S= subliñado 

T= traballo 

Tg= traballo en grupo 

Ti= traballo individual 

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

cad= caderno 

ob= observación 

PE= proba escrita 

PO= proba oral 

T= test 

 

CLAVES 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

5/10= cinco puntos sobre dez 

E= expresión 

RC= relación entre conceptos  

C= conceptos 

 



 

4 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación contempla dúas partes diferenciadas na materia: Lingua e Literatura. 

A parte de Lingua axústase a un procedemento de avaliación continua, baseada na 
observación do traballo cotián do alumno, tanto a realizada na aula, como as tarefas propostas 
para realizar fóra dela. Todo isto estará reflectido no caderno do alumno, que este deberá 
presentar para a súa avaliación en calquera momento que se lle requira. 

Realizaranse probas escritas fixadas previamente, así como preguntas orais durante a clase, 
podendo utilizar a pizarra da aula. 

Non haberá recuperación específica da parte correspondente á Lingua, pois o alumno deberá 
ter permanentemente  actualizados os seus coñecementos dende o inicio do curso, co cal  o 
procedemento de avaliación está baseado en que sempre se vai avaliar toda a materia 
explicada ata a realización da proba de avaliación correspondente, que normalmente coincidirá 
con cada un dos trimestre escolares. 

Por outra banda, a parte correspondente a Literatura avaliarase dividindo os contidos da 
materia entre as avaliacións ordinarias do curso. A recuperación destes contidos terá lugar no 
mes de xuño mediante unha proba escrita. 

Na avaliación extraordinaria o alumno realizará unha proba escrita que incluíra as dúas partes 
da materia na súa totalidade: Lingua e Literatura. 

Por outra banda, ademais das actividades de lectura na aula, o alumnado deberá ler durante o 
curso tres libros de lectura obrigatoria ( un por avaliación) que serán fixados polo 
Departamento. Sobre cada un deles realizarase unha proba escrita para a verificación da súa 
lectura. Agás casos excepcionais, non haberá recuperación deses libros ata a avaliación 
extraordinaria , na que se realizará unha proba escrita sobre o libro ou libros correspondentes. 

A materia considerarase aprobada se o alumno supera positivamente as partes de Lingua, 
literatura e os libros de lectura obrigatoria.



 

 

5 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Na avaliación ordinaria a ponderación dos diferentes instrumentos de avaliación será a 
seguinte: 

Exames: 60% ( coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10% ) 

Caderno do alumno: 20% 

Libros de lectura obrigatoria: 10% 

Comportamento: 10% 

Durante a avaliación extraordinaria correspondente ao mes de setembro, en caso de que o 
alumno non teña que recuperar os libros de lectura obrigatoria, da cualificación do exame 
escrito derivará a nota final. 

Se o alumno tivese que recuperar un ou varios libros de lectura obrigatoria, esta proba escrita 
suporía un 20% sobre a súa cualificación final. 

6 PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial realizarase mediante unha proba escrita que incluirá diversas cuestión sobre 
un texto: comprensión, léxico, aspectos morfosintácticos. Ademais da elaboración dun texto 
narrativo, descritivo ou dialogado, onde o alumnado manifeste os seus coñecementos e a súa 
capacidade de produción de textos propios, valorándose a súa expresión escrita de acordo coa 
súa idade 

Por outro lado, observarase o nivel de lectura de cada alumno, tanto en voz alta (entoación, 
respecto das pausas, ritmo ...) como a súa comprensión do texto lido, mediante a formulación 
de preguntas orais, valorándose a expresión oral a través das respostas dadas. 

Tanto a parte escrita, como a oral valoraranse respectivamente cun 50% sobre a cualificación 
total. 

Proba escrita: coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10% 

Proba oral: lectura 35%, comprensión 35%, expresión 30% 

 

7 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O  aumnado que presenta dificultades no ámbito lingüístico asiste ás clases de Reforzo durante 
dúas horas lectivas semanais en lugar de cursar a materia de Francés onde recibe atención 
individualizada. 

Por outra banda, contribuirán a prestar esa atención individualizada ao alumnado medidas de 
atención á diversidade como a Adaptación curricular individualizada nos casos en que polas 
súas peculiaridades os alumnos non son quen de acadar o nivel correspondente ao curso de 
ESO no que están matriculados, para a súa posta en práctica solicitarase a colaboración do 



 

Departamento de Orientación e traballarase xunto co profesorado de apoio na planificación de 
actividades alternativas de acordo coas capacidades específicas deste alumnado. 

8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Entre as actividades para a transmisión e posta en práctica de valores, as cales terán como 
principal obxectivo a formación integral do individuo, propoñemos a lectura de fábulas na aula, 
para que a través da súa moralexa favorezan o desenvolvemento da tolerancia, a igualdade, o 
respecto á xustiza, o esforzo compartido, a resolución pacífica de conflitos... 

Por outro lado, a educación en valores traballarase en debates na aula sobre temas de 
actualidade, recollidos na prensa ou noutros medios de comunicación que tratarán contidos 
como o respecto dos dereitos e liberdades fundamentais do individuo, a prevención da 
violencia de xénero, a igualdade de oportunidades, a non discriminación por razón de sexo, 
raza, relixión, lingua etc. 

Avaliaremos estas actividades mediante cuestionarios, ben orais, ben escritos, onde a 
resolución correctado 50% das preguntas sexa o indicador da medida en que cumprimos os 
obxectivos propostos. 

 

 

9 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Tras un coñecemento previo do nivel do alumnado no uso das TIC, marcámonos como 
obxectivos a mellora da competencia dixital de cada alumno e a posta en práctica desta 
competencia en relación coa materia de Lingua galega e Literatura mediante o proxecto 
ABALAR. 

As actividades programadas irán encamiñadas á ampliación dos coñecementos propios do 
currículo a través da consulta de páxinas web relacionadas co tema proposto. 

Por outra banda, o alumno deberá familiarizarse no uso dos diversos dicionarios que internet 
pon  á súa disposición. Outras actividades consistirán na descarga de imaxes de internet, 
arquivos sonoros e inclusión de textos para realizar presentacións  sobre autores e obras 
literarias. 

Os criterios de avaliación permitirán avaliar se o alumno mellorou a súa competencia dixital e 
manexa con autonomía todas as TIC que o CPI pon ao seu alcance. Para levar a cabo o 
proceso de avaliación o profesorado terá en conta a observación do progreso cotián do alumno 
na aula. 

10 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 O Departamento de Lingua galega e Literatura velará polo cumprimento das normas do Plan 
de convivencia do CPI e fomentarase  principalmente o respecto cara a todos os membros da 
comunidade educativa. 

As actividades propostas estarán centradas na lectura e debate sobre o Plan de convivencia do 
Centro e avaliarase o seu cumprimento mediante a observación cotiá do compotamento do 
alumnado, que poderá completarse cun cuestionario de autoevaliación ao final do trimestre, 



 

onde cada alumno poderá comproba por si mesmo se axustou ou non ás normas de 
convivencia fixadas polo CPI. 

 

 

11 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

En 1º de ESO traballarase a competencia lectora do alumnado adicando unha das catro horas 
lectivas semanais á lectura na aula. O propio Departamento de Galego porá á disposición de 
cada alumno un libro axeitado ao nivel, sobre o cal o alumnado realizará mediante quendas a 
súa lectura en voz alta. Para favorecer a comprensión do texto, tras a lectura dun capítulo 
formularanse unha serie de cuestións ben orais, ben escritas que permitan avaliar a súa 
comprensión global; ou cuestións centradas na procura de información concreta a partir do 
texto lido. 

Por outra banda, a Programación do Departamento de Lingua galega e Literatura contempla a 
lectura obrigatoria de tres obras ao longo do curso, fixadas polo propio Departamento,(unha por 
trimestre) Cada alumno realizará esa lectura individualmente e deberá demostrar que leu o 
libro correspondente a cada avaliación mediante as probas escritas fixadas previamente. 

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

De acordo coa dispoñibilidade contemplaríase a asistencia a algunha representación teatral 
axeitada á idade do alumnado. 

Por outra parte, propoñémonos contar coa presenza dun escritor dalgunha das obras de lectura 
obrigatoria co obxectivo de achegar ao alumnado o feito literario.  As actividades consistirán 
principalmente nunha presentación da figura do autor e nunha charla e debate co mesmo, que 
permitirán aos alumnos resolver as súas dúbidas sobre a obra ou obras previamente lidas. 

A avaliación da actividade terá lugar na aula nunha posta en común co alumnado tendo en 
conta criterios de avaliación baseados en se o alumno formula axeitadamente as cuestión, 
comprende as respostas e resolve finalmente as súas dúbidas. 

Entre as actividades do Día das Letras Galegas realizaremos unha lectura continuada en voz 
alta, mediante quendas, onde participe o maior número de alumnado  posible, sobre  unha obra 
da persoa homenaxeada nesa data, co obxectivo de dar a coñecer a obra dese autor, ao tempo 
que procuraremos que o alumnado se familiarice coas técnicas de lectura en voz alta e 
declamación. A avaliación da actividade realizarase a través da observación directa da 
actuación do alumno, tendo en conta o seu axuste a parámetros como a entoación, o ritmo, a 
intelixibilidade etc. 

 
13 MíINIMOS ESIXIBLES E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 
 
UNIDADE 1 
 
-lectura e comentario 
-As noticias: titulares e portadas 
-Mecanismos de cohesión textual: anáfora, substitución e elipse 
-Léxico: a casa 
-A lusofonía 
-Formación de palabras1: lexemas e morfemas 
-O alfabeto 
 



 

UNIDADE 2 
 
-Lectura e comentario 
-A narración: textos narrativos, descritivos e dialogados 
-Conectores textuais 
-Léxico: a alimentación 
-Linguas minoritarias e minorizadas 
-Formación de palabras 2: prefixos e sufixos 
-Vogais e consoantes 
 
UNIDADE 3 
 
-Lectura e comentario 
-O diario, os blogs e a carta persoal 
-O esquema. O mapa conceptual 
-Léxico: a diversidade social e cultural e a paz 
-A normalización 
-O substantivo 
- Uso de b/v. Uso de h. Uso de x/x 
 
UNIDADE4 
 
-Lectura e comentario 
-Os textos poéticos 
-A revisión 
-A presentación 
-Léxico: a música 
-Prexuízos lingüísticos 
-O adxectivo 
-Grupos consonánticos bl/br, pl/pr, fl/fr 
 
UNIDADE 5 
 
-lectura e comentario 
-As solicitudes 
-A comunicación non verbal 
Léxico: o noso contorno 
-O galego no ámbito local 
-O verbo 
-Grupos consonánticos cc/ct, pc/pt. Uso de -cio/-cia, -zo/za 
 
UNIDADE 6  
 
-Lectura e comentario 
-Os textos expositivos.: 
-cooperación e cortesía 
- Léxico: a radio e a v 
t-O galego na súa contorna:a transmisión lingÜística 
-A frase: definición e clasificación 
-A acentuación 
 
UNIDADE 7 
 
-Lectura e comentario 
- A procura de información 
-A conversa 
-Léxico: o cine e o teatro 
-O galego no ámbito educativo 
-A cláusula: definición e clasificación 
-O punto, a coma e o punto e coma 



 

 
UNIDADE 8 
 
-lLectura e comentario 
-O cine como arte 
-Léxico: o parentesco 
-Rexistros da fala 
-Suxeito e  Predicado 
-Dous puntos e puntossuspensivos. Signos de interrogación e exclamación 
UNIDADE 9 
 
-Lectura e comentario 
-Os textos académicos 
-Léxico:o tempo cronolóxico 
-A variedade estándar 
-Complemento directo, indirecto e circunstancial 
-Paréntese e comiñas 
 

As actividades de recuperación e reforzo serán as propostas no libro de texto 
 

 
14 PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 
Cada alumno repetidor será obxecto dun especial seguimento a través da observación cotiá do 
seu traballo na aula, comprobando no seu caderno de clase se realiza as tarefas propostas, se 
corrixe os exercicios axeitadamente, se toma nota das actividades que debe realizar fóra do 
horario escolar e se figuran estas no seu caderno. 
Por outra banda, controlarase a adquisición dos coñecementos propios da materia por parte de 
cada alumno repetidor mediante a formulación de preguntas orais ou chamadas individuais á 
pizarra. 
Ao mesmo tempo, tendo en conta as dificultades que presenta cada alumno en concreto, 
proporáselle a realización de actividades de reforzo para superar os obxectivos e contidos que 
non foi quen de acadar no curso anterior; estas actividades consistirán en exercicios sobre 
morfoloxía, sintaxe, ortografía e recoñecemento e produción de diversos tipos de textos. 
15 PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 
Para recuperar a materia de Lingua galega e Literatura de 1º de ESO durante o propio curso, o 
alumno deberá realizar unha proba escrita no mes de xuño que incluirá os contidos non 
superados ao longo do curso. 
Con respecto ao alumnado coa materia pendente de 1º de ESO: 
O alumno deberá realizar unha serie de actividades relacionadas cos contidos de 1º de ESO que 
entregará dentro do prazo indicado para a súa revisión ou corrección. 
Ademais, proporáselle un libro de lectura obrigatoria, sobre o que realizará unha proba escrita, 
cuxa superación será requisito imprescindible para aprobar a materia pendente. 
Considerarase superada a materia pendente cando a alumno supere as dúas primeiras 
avaliacións do curso no que está matriculado, tendo en conta que acadou os obxectivos fixados 
para a materia pendente, sempre e cando demostre, ademais, ter lido o libro de lectura 
obrigatoria proposto. 
Para o alumnado que non supere a materia pendente ao longo do curso no que está matriculado 
haberá unha proba escrita no mes de maio, que incluirá os contidos propios desa materia. 
O alumnado que non supere a materia polo procedemento anterior terá unha avaliación 
extraordinaria  que responderá a criterios similares á realizada no mes de maio.  
16 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE 
Para avaliar o proceso de aprendizaxe teremos en conta os seguintes instrumentos: a 

observación, a análise dos traballos realizados polos alumnos/as (resumos, cuestionario de 

coñecementos previos, actividades de síntese, caderno de clase, textos escritos, producións 

orais, probas específicas...). 
De acordo con todo o dito nos apartados 7 e 8, avaliaremos da seguinte maneira: 



 

Probas escritas 60% 

Actividades, caderno de clase e participación 20% 

Actitude 10% 

Proba de lectura 10% 

 

Dentro das probas escritas descontaremos 0.1 décima por cada falta de ortografía e 

acentuación (ata un máximo de 2 puntos). 

 
 
17 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Proponse como libro de texto para cada un dos cursos de ESO o libro do alumno de Lingua e 
Literatura de Edicións Xerais correspondente. 
O profesorado utilizará ademais a súa Proposta didáctica. 
Partirase en todos os casos da aplicación das  Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galego do ILG e da RAG. 
Por outra banda, utilizaremos como obras de consulta a bibliografía seguinte: 
ALVAREZ, R. Gramática galega, Ed. Galaxia. 
GONZÁLEZ REI, B. Ortografía da lingua galega, Galinova Editorial. 
DOSIL LÓPEZ, B. Dicionario de ortografía da lingua galega. Galinova Editorial. 
Dicionarios: Ir Indo, Real Academia Galega, Edicións Xerais. 
Dicionarios de consulta dispoñibles a través de Internet. 
Outros materiais e recursos didácticos propostos para a súa utilización son os CD de Amancio 
Prada sobre Cantigas da época medieval, así como o titulado Rosas a Rosalía, que contén 
coñecidos poemas da autora. 
Utilizaranse, ademais ,o ordenador da aula, os ordenadores facilitados polo Proxecto ABALAR, 
a pizarra dixital e teranse moi presentes o caderno de clase do alumno, así como os libros de 
lectura obrigatoria propostos para cada curso.  
 
18 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
Mediante fichas de seguimento avaliaremos as seguintes cuestións: 

e) Distribución temporal da programación. 
Obxectivos: adecuar os contidos ao tempo correspondente a cada sesión lectiva e a 
cada unha das avaliacións do curso 
Valoración: a distribución temporal resultou axeitada ou non resultou axeitada? 
Houbo contidos non acadados ou escasamente desenvolvidos? En caso dunha 
resposta afirmativa, cales foron os motivos determinantes? 
Obxectivo final: cumprimento da Programación na súa totalidade. 
 

f) Desenvolvemento das actividades. 
Obxectivos: comprender e aprender o tema que se pretendía traballar. 
Valoración: as actividades propostas resultaron axeitadas ou non para a comprensión e 
a aprendizaxe do tema? En caso dunha resposta negativa, proposta de actividades 
diferentes para o vindeiro curso. 
Obxectivo final: desenvolver ao máximo as competencias do alumno sobre a materia 
programada. 

g) Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. 
Valoración: resultaron estes materiais e recursos eficaces para a aprendizaxe? 
En caso negativo, proposta doutras alternativas. 
Obxectivo final: traballar con ferramentas válidas para a aprendizaxe. 

h) Adecuación das actividades complementarias e extraescolares. 
Valoración: responderon estas actividades aos obxectivos marcados cando se realizou 
a súa proposta? 

 
 
 
 
 



 

 
 
ÍNDICE DE ANEXO 1 :adaptación ao contexto COVID 
ÍNDICE 
1.Temporalización 
2. Obxectivos desta adaptación 
3. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 
impartiron no curso anterior 
4. Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 
finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
5. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
b)Revisión das competencias clave 
c)Revisión dos contados 

 
6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial  

a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado 
en corentena 
b)Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión 
das clases presenciais. 
c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non 
presencial. 

7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1.Temporalización 
Primeiro trimestre do curso . 
2.Obxectivos desta adaptación 
 Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 
planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 
 Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 
 Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 
anterior e da avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e 
aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 
 Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da 
avaliación inicial. 
 Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 
desenvolvemento de todo o alumnado.  
3. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que 
non se impartiron no curso anterior 
O alumnado de 2º da ESO do curso 2020/2021 reflicte falta de aprendizaxes imprescindibles 
debido ás circunstancias excepcionais producidas pola COVID.  

Atendendo ao anterior atopamos carencias importantes á hora de comprender 
textos, comentalos, crear textos propios (falta de creatividade acentuada) e 
expresar correctamente por escrito as ideas principais e secundarias de textos 
académicos. 

 
 
4.Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 
finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 



 

Os resultados da avaliación inicial do alumnado de 2º curso da ESO  mostra carencias e 
necesidades en canto aos contados e estándares do ano pasado. Estas carencias pertenecen 
na súa mayoría ao bloque 1 “Comunicación oral. Escoitar e falar” e ao bloque 2 “Comunicación 
escrita” e ao bloque 5 “Educación literaria”. 
. Polo tanto, neste curso particular intentaremos suplilas durante o primeiro trimestre.  
 
5. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso 
escolar. 
a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
Tendo en conta o anterior, neste primeiro trimestre continuaremos cos obxectivos sinalados na 
presente programación pero incidiremos de maneira especial nos seguintes: 
1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, cultural e 
académica.  
2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 
contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de 
respecto e de colaboración cos demais.  
3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 
contextos da actividade social, laboral e cultural. 
5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación 
social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e 
opinións diferentes.  
11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada 
xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos.  
12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de simbolizar 
a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais. 
 
b)Revisión das competencias clave 
As  sete competencias clave establecidas polo DECRETO 86/2015 traballaranse de igual modo 
que se establece na presente programación a excepción da Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Esta competencia vai estar máis presente xa que se utilizarán as novas tecnoloxías, a aula 
virtual, internet, webex, etc, como sistema alternativo á aula presencial. 
Durante todo o curso 2020/21 traballaremos de maneira intensiva esta competencia 
introducindoa en todos os contidos, tanto os de repaso como os novos.  
 
d)Revisión dos contidos 
Revisaremos os contidos do curriculum de 1º da ESO engadindo, neste 1º trimeste, os contidos  
que precisan un repaso.  
A continuación incluimos os descritores dos contidos: 
▪ 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. 
▪ B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e 
educativo (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáticas 
variadas). 
▪ B1.5. Coñecemento e aplicación, con axuda das tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC), de estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas de 
actualidade. 
▪ B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 
fundamentalmente textos narrativos. 
▪ 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. 
▪ B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
 
6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial  
a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en 
corentena. 
No caso de contar con alumnado en cuarentena a metodoloxía a seguir será a seguinte: 



 

-Fomentar a participación, a reflexión, individual.  
- Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas.  
- Fomentar a formulación de hipóteses.  
- Buscar, seleccionar e tratar a información.  
- Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización.  
- Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á comprobación 
dos resultados.  
- Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados.  
*Toda esta metodoloxía sería levada a cabo mediante o uso da Aula Virtual. 
b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das 
clases presenciais. 
 No caso da suspensión das clases presenciais engadiríamos aos punto anteriores: 
- Fomentar a participacióne a reflexión grupal. 
- Debatir e compartir información.  
- Fomentar a confrontación clara, respectuosa dela . 
*A mais da Aula Virtual, neste caso tamén utilizaríamos a plataforma webex da xunta para a 
explicación, debates e actividades grupais. 
c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial. 
En caso de ter que avaliar ao alumnado por otros procedementos deseñados para o ensino 
non presencial valoraríamos as producións tanto orais como escrtitas realizadas merdiante vía 
telemática.  
Por una banda, no caso da oralidade avaliaremos a participación nas aulas por vía webex. Por 
outra banda, no caso das prodicións escritas, serán avaliados os traballos realizados e tarefas 
que se desenvolvan na Aula Virtual do CPI. 
 
A cualificación en porcentaxes respercto ao anterior sería a seguinte: 
- Un 30% de producción orais e participación na Aula Virtual (tarefas, pequeñas 
actividades non presenciais, etc). 
- Un 70% a presentación de traballos. 
 
7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de coordinación do 2º trimestre e 
segundo o seu resultado procederase á súa actualización. 
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1 INTRODUCIÓN  
A programación do Departamento de Lingua galega e Literatura vai dirixida a un alumnado 
procedente na súa maioría do medio rural, que ten como lingua materna o galego, porén 
manifesta numerosas interferencias lingüísticas co castelán, polo que a nosa práctica docente 
irá encamiñada á superación das devanditas interferencias lingüísticas e ao achegamento ao 
galego estándar, respectando a variedade dialectal utilizada polo alumnado e as familias e 
desenvolvendo as competencias oral e escrita do alumno propias do curso de ESO 
correspondente. 
En principio, os resultados académicos obtidos en cursos anteriores non parecen presentar un 
problema significativo á hora da impartición da materia, aínda que deberemos afondar na 
comprensión lectora, na mellora da expresión oral e escrita e no afianzamento das cuestións 
morfosintácticas, así como na ortografía. 



 

Existe un reducido número de  alumnos coa materia pendente de cursos anteriores, por outra 
banda rexistramos a presenza dalgúns repetidores , aos que procuraremos realizar un especial 
seguimento. 



 

3º de ESO  VER CLAVES PÁXINA 122 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso      
Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Acti
vid
ade

s 

Metodolo
xía 

Ins
t. 

Av
al 

Crit 
Corr 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar     

− d 
− e 
− h 

− 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). 

− C
CL 

− a
u
d 
− c
o 
− c
o
m
p 
d
a 
n
o
ti 
ci
a 
e
n 
m
e
d
i

− aud 
telexor
nal e 
entrevi
sta 

P
O 
P
E 

E30% 
   RC30% 

40% 

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

− C
CL 

− d 
− e 
− h 

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

− 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. 

− CCL 
− CAA 

 

− LGB1.2.2. Compara o − CCL 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso      
Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Acti
vid
ade

s 

Metodolo
xía 
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t. 
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al 
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Corr 

reportaxes e crónicas. tratamento da mesma 
noticia en diferentes 
medios de comunicación e 
extrae conclusións a partir 
das coincidencias e 
diferenzas atopadas. 

− CAA o
s 
d
if
e
r
e
n
t
e
s 

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

− CCL 
− CSC 

 

− d 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL − C
O 

− i 
ip 

− i 
is 

− Ti 
− Tg 

− c
a
d 

10% 

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

− CCL 

− LGB1.3.3. Diferencia as 
explicacións dos 

− CCL 
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t. 
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argumentos. − CAA 

− d 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CCA 

− C
O 

− i 
ip 

− i 
is 

− Tg 
− TI 

− c
a
d 

10% 

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

− CCL 
− CSC 

− a 
− c 
− d 
− h 

 

− 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). 

− CCL 
− CAA 
− CSC 

 

− ex
p 
n
or
m
as 
d 
p
ú
bl
ic
o 

− a

− d − P
O 

5/10 

− LGB1.5.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 

− CCL 
− CSC 
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t. 
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pausas, ton, timbre e 
volume) e o significado 
dos trazos máis 
característicos da 
linguaxe non verbal. 

− CSI
EE 

pl
ic
ac
ió
n 
p
ol
o 
al
u
m
n
o 

− h 
− o 

− 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. 

− CCL 
− CAA 

− ex
c 
d
e 
fo
n
ét
ic
a 

− pronun
cia dos 
fonema
s 
galegos 

− P
O 

5/10 

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

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

− CCL 
− CCE

C 

− a 
− c 
− d 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CSC 

− d − Tg − P
O 

5/10 

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

− CCL 
− CSC 

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

− CAA 

− LGB1.7.4. Respecta as 
quendas de palabra, o 
espazo, xesticula de xeito 
adecuado, escoita 
activamente os demais e 

− CCL 
− CSC 
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usa fórmulas de saúdo e 
despedida. 

− a 
− b 
− c 
− g 
− h 
− o 

− 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. 

− CAA − ex
p 
or
al 

− ti − P
O 

− 5/10 

− 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).  

− CCL 
 

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

− CCL 

− LGB1.8.4. Fai uso dos 
aspectos prosódicos da 

− CCL 
− CSC 
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t. 
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al 
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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. 

− CSI
EE 

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

− CCL 

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

− CCL 
− CAA 

− 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. 

− CAA 
− CCL 

− a 
− d 

− B1.9. Construción de 
discursos adecuados a 

− B1.9. Producir discursos 
breves e comprensibles, nun 

− LGB1.9.1. Participa en 
conversas informais nos 

− CCL 
− CSC 

− c
o

− Tg − P
O 

− 5/10 
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− h 
− l 
− ñ 

distintos rexistros, 
coherentes e ben 
organizados sobre 
temas de interese 
persoal ou social da 
vida cotiá e educativa. 

rexistro neutro, informal ou 
máis culto, sobre temas da vida 
cotiá ou educativa. 

que intercambia 
información e expresa a 
súa opinión. 

− CSI
EE 

− CCE
C 

n
ve
rs
a 

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

− CSC 
− CSI

EE 

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

− CCL 
− CSC 

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

− CCL 

− b 
− e 
− g 
− h 

 

− B1.10. Coñecemento e 
aplicación, con axuda 
das TIC, de técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos 

− 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. 

− CD 
− CAA 
− CSI

EE 

− ex
p 
or
al 

− Ti − P
O 

 E30% 
 RC30% 
 C40% 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso      
Ob
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Acti
vid
ade

s 

Metodolo
xía 

Ins
t. 

Av
al 

Crit 
Corr 

orais sobre temas de 
actualidade. 

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

− CD 
− CCL 
− CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir     

− b 
− f 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CAA 

− S 
− es

q 
te
xt
o 

− R
e 

− Ti − c
a
d 

10% 

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

− CCL 
− CAA 

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

− CCL 
− CAA 

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

− CCL 
− CAA 
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− d 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CSC 
− CCL 

 

− l 
ac
ta 

− T 
ac
ta 

− Tg −   

− 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). 

− d 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CSC 

− l 
x
or
n
al 

− Tg 
− T i 

− P
O 

5/10 

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

− CCL 
− CSC 
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− d 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CAA 

− T 
es
cr
it
o 

− T i − T 
i 

E30 
RC30% 
 C40% 

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

− CCL 
− CAA 
− CD 

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

− CCL 
− CAA 

− b 
− h 

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

− 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 

− CCL 
− CAA 

− C
E 

− Ti − P
E 

5/10 
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dos textos expositivos 
e explicativos. 

explicativos. 

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

− CCL 

− b 
− e 
− g 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CAA 
− CD 

− T 
es
cr
it
o 

− T i − P
E 

E30% 
RC30% 
C40% 

− a 
− c 
− d 
− h 

− 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. 

− CCL − l 
− cr 

− T g 
− T i 

− P
O  

5/10 

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

− CCL 
− CSC 

− h 
− ñ 

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

− 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. 

− CCL − l − T I − P
O 

5/10 
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galego. − 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. 

− CCL 

− b 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CSC 
− CD 

− T 
es
cr
it
o 

− T i − P
E 

E30 
RC30% 
C40% 

− b 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CD 

− T − T i − P
E 

E30 
RC30% 
C40% 

− b 
− e 
− h 

− B2.11. Produción, en 
soporte impreso ou 
dixital, de textos 
expositivos do ámbito 

− B2.11. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
expositivos do ámbito 
educativo: informes e 

− LGB2.11.1. Produce, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos 
e explicativos sobre 

− CCL 
− CD 

− T − Ti − P
E 

E30% 
RC30% 
C40% 
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educativo a partir da 
información obtida na 
biblioteca ou outras 
fontes de 
documentación. 

proxectos sobre tarefas 
educativas das materias 
curriculares. 

distintas materias 
curriculares elaborados a 
partir de información 
obtida en bibliotecas e 
outras fontes de 
información.  

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

− CCL 
− CD 

−  −  −   

− b 
− e 
− h 
− f 

− 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. 

− CCL 
− CAA 

− T − explica
ción 

− Ti 

− P
E 

E30% 
RC30% 
C40% 

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

− CCL 
− CAA 
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seu escritos. 

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

− CCL 
− CAA 
− CD 

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

− CCL 
− CSC 

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

− CCL 

− LGB2.12.6. Revisa os 
textos de xeito gradual 
para resolver dificultades 
de contido (temática e 
estrutura) e de forma 

− CCL 
− CAA 
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(cuestións tipográficas, 
ortográficas e 
gramaticais). 

− b 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CD 

− u
s
o 
TI
C 

−  − o
b 

 

− a 
− d 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CSC 
− CCE

C 
− CD 

− u
s
o 
TI
C 

− Ti − o
b 

 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua     

− b 
− e 
− l 

− 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. 

− CCL 
− CAA 

− ex
c 

− Ti 
− Tg 

− P
E 

5/10 
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− b 
− e 
− l 

− 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. 

− CCL 
− CCA 

− T 
or
al 

− T 
es
cr
it
o 
 

− Ti 
 

− o
b 

 

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

− CCL 
− CCA 

− b 
− e 
− i 

− 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. 

− CCL 
− CCA 

− ex
c 

− Ti − P
E 

5/10 

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

− CCL 
− CCA 

− a 
− d 
− e 

− 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. 

− CCL 
− CAA 

− T 
or
al 

− T 
es
cr
it

− T i − P
E 
P
O 

5/10 
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o 

− b 
− e 
− n 
− l 

− 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. 

− CCL 
− CD 

− T 
es
cr
it
o 

− TI − C
a
d 

 

− b 
− e 

− 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.  

− CCL 
− CAA 

− ex
c 

− Ti − P
E 

5/10 

− e − 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.  

− CCL − ex
c 

− Ti − P
E 

5/10 

− b 
− e 

− B3.8. Recoñecemento 
das función sintácticas 
e das unidades que as 
desempeñan de cara á 
mellora da construción 

− 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 

− CCL 
− CAA 

− ex
c 

− explica
ción 

− Ti 

− P
E 
 

5/10 
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de textos orais e 
escritos con emprego 
dunha terminoloxía 
axeitada. 

desempeñan. 

− a 
− b 
− e 

− 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. 

− CCL − ex
c 

− Ti − P
E 

5/10 

− b − 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. 

− CCL − C
e 

− T 

− Ti − P
E 

5/10 

− e − B3.11. Recoñecemento − B3.11. Comprender o sentido − LGB3.11.1. Interpreta o − CLC − C − Ti − P 5/10 
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e delimitación na 
intención comunicativa 
expresada. 

global e a intención 
comunicativa de textos orais e 
escritos. 

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

− CSC o 
− C

e 

O 
P
E 

− b 
− e 
− h 

− 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. 

− CCL 
− CAA 
− CD 

− re
ce
n
si
ó
n 
fil
m 
e
n 
in
gl
és 

− Ti − P
E 

5/10 

− b 
− e 

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

− 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 

− LGB13.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso 

− CCL 
− CAA 

− T 
es
cr
it
o 

− Ti − P
E 

5/10 
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comunicativa 
integrada. 

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

nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e 
produción dos textos 
traballados en calquera 
das outras. 

 Bloque 4. Lingua e sociedade     

− ñ 
− o 

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

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

− C
CL 
− C
SC 

− m
a
p
a 
d
a
s 
li
n
g
u
a
s 
r
o
m
á
n
ic
a

− Ti c
a
d 

10% 

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

− C
CL 

− 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. 

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

− CCL s 

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

− CCL 
− CSC 

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

− CCL 
− CSC 
− CD 

− ñ 
− o 

− 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 

− 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. 

− CCL 
− CSC 

− C
o 

− ex
c 

− Ti − P
O 

5/10 

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

− CCL 
− CSC 
− CD 

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

 

− ñ 
− o 

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

− B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras, 
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. 

− CCL 
− CSC 

− d − Tg − P
O 

E30% 
RC30% 
C40% 

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

− CCL 

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

− CCL 
− CSC 

− l 
− ñ 
− o 

− 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 

− 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 

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

− CCL − l − Tg 
− Ti 

− P
E 

E30% 
RC30%C40% 

− LGB4.4.2. Recoñece os − CCL 
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das causas e 
consecuencias dos 
feitos máis relevantes.  

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

− CSC 

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

− CCL 
− CSC 

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

− CCL 
− CSC 

− 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. 

− CCL 
− CSC 
− CD 

− ñ − B4.7. Situación 
sociolingüística e legal 

− B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das 

− LGB4.5.1. Coñece a 
lexislación estatal e 

− CCL − C
o 

− Tg − P
O 

5/10 
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− o das linguas do Estado 
español. 

linguas do Estado español. autonómica que regula a 
utilización do galego e a 
súa promoción. 

− CSC 

− ñ 
− o 

− 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. 

− CCL 
− CSC 

− C
o 

− Tg − P
O 

5/10 

− ñ 
− o 

− 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 

− 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. 

− CCL − C
e 

− Ti − P
E 

5/10 

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

− CCL 
− CSC 

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

− CCL 
− CSC 
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carácter formal. 
 Bloque 5. Educación literaria.      

− h 
− l 

− 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. 

− CCL − l 
− s 
− es

q 

− explica
ción 

− Ti 

− P
E 

E30% 
RC30% 
C40% 

− 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. 

− CCL 

− h 
− l 

− 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. 

− CCL − c 
e 

− Ti − P
E 

E30% 
RC30% 
C40% 

− LGLB5.2.2. Le 
autonomamente obras ou 

− CCL 
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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. 

− 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. 

− CCL 

− LGLB5.2.4. Compara 
textos literarios dunha 
mesma época ou período 
ou de diferentes épocas e 
períodos atendendo aos 
seus principais contidos, 

− CCL 
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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). 

− h 
− l 

− 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. 

− CCL − l 
− a

u
d 

− Ti 
− Tg 

− P
o 

5/10 

− 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. 

− CCL 
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t. 
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al 
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− b 
− h 
− l 

− B5.4. Elaboración de 
traballos individuais 
e/ou en grupo, nos que 
se describan e analicen 
textos literarios 
representativos da 
literatura galega 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. 

− CCL − ce − Ti 
− Tg 

− P
E 

E30% 
RC30% 
C40% 

− e 
− h 
− l 

− 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. 

− CCL − u
s
o 
TI
c 

− Ti − o
b 

5/10 

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

− CCL 
− CD 

− h 
− l 
− n 

− 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 

− 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 

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

− CCL 
− CCE

C 

− es
cr
ib
ir 
u
n 
c
o

− Ti − T 5/10 
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capacidade de 
expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

xuízos. nt
o 

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

− CCL 
− CCE

C 

−  

 

 



 

CLAVES 

ACTIVIDADES E METODOLOXÍA:   

aud= audición 

co= comentario oral 

ce= comentario escrito 

comp= comparación 

cr= crítica 

d= debate 

e= escrito  

exc= exercicio 

esq= esquema 

exp= exposición 

l= lectura 

i= identificar 

ip= ideas principais 

is= ideas secundarias 

o= oral 

R= resumo 

S= subliñado 

T= traballo 

Tg= traballo en grupo 

Ti= traballo individual 

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

cad= caderno 

ob= observación 

PE= proba escrita 

PO= proba oral 

T= test 

 

CLAVES 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

5/10= cinco puntos sobre dez 

E= expresión 

RC= relación entre conceptos  

C= conceptos 

 



 

4 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
A avaliación contempla dúas partes diferenciadas na materia: Lingua e Literatura. 
A parte de Lingua axústase a un procedemento de avaliación continua, baseada na observación 
do traballo cotián do alumno, tanto a realizada na aula, como as tarefas propostas para realizar 
fóra dela. Todo isto estará reflectido no caderno do alumno, que este deberá presentar para a 
súa avaliación en calquera momento que se lle requira. 
Realizaranse probas escritas fixadas previamente, así como preguntas orais durante a clase, 
podendo utilizar a pizarra da aula. 
Non haberá recuperación específica da parte correspondente á Lingua, pois o alumno deberá ter 
permanentemente  actualizados os seus coñecementos dende o inicio do curso, co cal  o 
procedemento de avaliación está baseado en que sempre se vai avaliar toda a materia explicada 
ata a realización da proba de avaliación correspondente, que normalmente coincidirá con cada 
un dos trimestre escolares. 
Por outra banda, a parte correspondente a Literatura avaliarase dividindo os contidos da materia 
entre as avaliacións ordinarias do curso. A recuperación destes contidos terá lugar no mes de 
xuño mediante unha proba escrita. 
Na avaliación extraordinaria de setembro o alumno realizará unha proba escrita que incluíra as 
dúas partes da materia na súa totalidade: Lingua e Literatura. 
Por outra banda, ademais das actividades de lectura na aula, o alumnado deberá ler durante o 
curso tres libros de lectura obrigatoria ( un por avaliación) que serán fixados polo Departamento. 
Sobre cada un deles realizarase unha proba escrita para a verificación da súa lectura. Agás casos 
excepcionais, non haberá recuperación deses libros ata a avaliación extraordinaria de setembro 
na que se realizará unha proba escrita sobre o libro ou libros correspondentes. 
A materia considerarase aprobada se o alumno supera positivamente as partes de Lingua, 
literatura e os libros de lectura obrigatoria. 
5 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Na avaliación ordinaria a ponderación dos diferentes instrumentos de avaliación será a seguinte: 
Exames: 60% ( coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10% ) 
Caderno do alumno: 20% 
Libros de lectura obrigatoria: 10% 
Comportamento: 10% 
Durante a avaliación extraordinaria correspondente ao mes de setembro, en caso de que o 
alumno non teña que recuperar os libros de lectura obrigatoria, da cualificación do exame escrito 
derivará a nota final. 
Se o alumno tivese que recuperar un ou varios libros de lectura obrigatoria, esta proba escrita 
suporía un 20% sobre a súa cualificación final. 
 
6 PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
A avaliación inicial realizarase mediante unha proba escrita que incluirá diversas cuestión sobre 
un texto: comprensión, léxico, aspectos morfosintácticos. Ademais da elaboración dun texto 
narrativo, descritivo ou dialogado, onde o alumnado manifeste os seus coñecementos e a súa 
capacidade de produción de textos propios, valorándose a súa expresión escrita de acordo coa 
súa idade 
Por outro lado, observarase o nivel de lectura de cada alumno, tanto en voz alta (entoación, 
respecto das pausas, ritmo ...) como a súa comprensión do texto lido, mediante a formulación de 
preguntas orais, valorándose a expresión oral a través das respostas dadas. 
Tanto a parte escrita, como a oral valoraranse respectivamente cun 50% sobre a cualificación 
total. 
Proba escrita: coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10% 
Proba oral: lectura 35%, comprensión 35%, expresión 30% 
 
7 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Contribuirán a prestar esa atención individualizada ao alumnado medidas de atención á 
diversidade como a Adaptación curricular individualizada nos casos en que polas súas 
peculiaridades os alumnos non son quen de acadar o nivel correspondente ao curso de ESO no 



 

que están matriculados, para a súa posta en práctica solicitarase a colaboración do 
Departamento de Orientación e traballarase xunto co profesorado de apoio na planificación de 
actividades alternativas de acordo coas capacidades específicas deste alumnado. 
8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 
Entre as actividades para a transmisión e posta en práctica de valores, as cales terán como 
principal obxectivo a formación integral do individuo, propoñemos a lectura de fábulas na aula, 
para que a través da súa moralexa favorezan o desenvolvemento da tolerancia, a igualdade, o 
respecto á xustiza, o esforzo compartido, a resolución pacífica de conflitos... 
Por outro lado, a educación en valores traballarase en debates na aula sobre temas de 
actualidade, recollidos na prensa ou noutros medios de comunicación que tratarán contidos como 
o respecto dos dereitos e liberdades fundamentais do individuo, a prevención da violencia de 
xénero, a igualdade de oportunidades, a non discriminación por razón de sexo, raza, relixión, 
lingua etc. 
Avaliaremos estas actividades mediante cuestionarios, ben orais, ben escritos, onde a resolución 
correctado 50% das preguntas sexa o indicador da medida en que cumprimos os obxectivos 
propostos. 
9 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
Tras un coñecemento previo do nivel do alumnado no uso das TIC, marcámonos como 
obxectivos a mellora da competencia dixital de cada alumno e a posta en práctica desta 
competencia en relación coa materia de Lingua galega e Literatura mediante o proxecto ABALAR. 
As actividades programadas irán encamiñadas á ampliación dos coñecementos propios do 
currículo a través da consulta de páxinas web relacionadas co tema proposto. 
Por outra banda, o alumno deberá familiarizarse no uso dos diversos dicionarios que internet pon  
á súa disposición. Outras actividades consistirán na descarga de imaxes de internet, arquivos 
sonoros e inclusión de textos para realizar presentacións  sobre autores e obras literarias. 
Os criterios de avaliación permitirán avaliar se o alumno mellorou a súa competencia dixital e 
manexa con autonomía todas as TIC que o CPI pon ao seu alcance. Para levar a cabo o proceso 
de avaliación o profesorado terá en conta a observación do progreso cotián do alumno na aula. 
10 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 O Departamento de Lingua galega e Literatura velará polo cumprimento das normas do Plan de 
convivencia do CPI e fomentarase  principalmente o respecto cara a todos os membros da 
comunidade educativa. 
As actividades propostas estarán centradas na lectura e debate sobre o Plan de convivencia do 
Centro e avaliarase o seu cumprimento mediante a observación cotiá do compotamento do 
alumnado, que poderá completarse cun cuestionario de autoevaliación ao final do trimestre, onde 
cada alumno poderá comproba por si mesmo se axustou ou non ás normas de convivencia 
fixadas polo CPI. 
11 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
En 1º de ESO traballarase a competencia lectora do alumnado adicando unha das catro horas 
lectivas semanais á lectura na aula. O propio Departamento de Galego porá á disposición de 
cada alumno un libro axeitado ao nivel, sobre o cal o alumnado realizará mediante quendas a 
súa lectura en voz alta. Para favorecer a comprensión do texto, tras a lectura dun capítulo 
formularanse unha serie de cuestións ben orais, ben escritas que permitan avaliar a súa 
comprensión global; ou cuestións centradas na procura de información concreta a partir do texto 
lido. 
Por outra banda, a Programación do Departamento de Lingua galega e Literatura contempla a 
lectura obrigatoria de tres obras ao longo do curso, fixadas polo propio Departamento,(unha por 
trimestre) Cada alumno realizará esa lectura individualmente e deberá demostrar que leu o libro 
correspondente a cada avaliación mediante as probas escritas fixadas previamente. 
12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
De acordo coa dispoñibilidade contemplaríase a asistencia a algunha representación teatral 
axeitada á idade do alumnado. 
Por outra parte, propoñémonos contar coa presenza dun escritor dalgunha das obras de lectura 
obrigatoria co obxectivo de achegar ao alumnado o feito literario.  As actividades consistirán 



 

principalmente nunha presentación da figura do autor e nunha charla e debate co mesmo, que 
permitirán aos alumnos resolver as súas dúbidas sobre a obra ou obras previamente lidas. 
A avaliación da actividade terá lugar na aula nunha posta en común co alumnado tendo en conta 
criterios de avaliación baseados en se o alumno formula axeitadamente as cuestión, com  
Entre as actividades do Día das Letras Galegas, realizaremos unha lectura continuada en voz 
alta, mediante quendas, onde participe o maior número de almnado posible sobre unha obra da 
persoa homenaxeada nesa data, co obxectivo de dar a coñecer a obra deste autor, ao tempo 
que procuraremos que o alumnado se familiarice coas técnicas de lectura expresiva e 
declamación. A avaliación da actividade realizarase a través da observación directa da actuación 
do alumno, tendo en conta o seu axuste a parámetros como a entoación, o ritmo, a intelixibilidade 
etc.prende as respostas e resolve finalmente as súas dúbidas. 
 
13. MÍNIMOS  ESIXIBLES E ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 3ºESO 
 
 
UNIDADE 1 
-Galicia na Idade Media. A cantiga de amigo 
-Lectura e comentario 
-A narración 
-A adecuación textual 
-O diccionario. As relacións semánticas 
-A nosa familia lingüística. A lusofonía 
-Lexemas e morfemas. Clases de palabras segundo a súa morfoloxía 
-O alfabeto 
UNIDADE 2 
-A cantiga de amor 
-Lectura e comentario 
-A descrición 
-A coherencia textual 
-Léxico: a saúde e a sanidade 
-Historia social da lingua galega: o esplendor 
-O substantivo. Frase substantiva e frase nominal 
-O sistema vocálico 
UNIDADE 3 
-Outros textos da literatura medieval 
Lectura e comentario 
-A noticia e a crónica 
-A cohesión textual 
-O debate formal e informal 
-Léxico: o tempo meteorolóxico 
-Linguas en contacto: bilingüísmo e diglosia 
-O adxectivo. Frase adxectiva 
-O sistema consonántico 
UNIDADE 4 
-O  Galego Medio. Séculos Escuros e precursores 
-Lectura e comentario 
-A reportaxe 
-Mecanismos de cohesión textual 
-Léxico: as árbores 
-Historia social do galego: a decadencia 
-Os determinantes 
-Outros grupos consonánticos 
UNIDADE 5 
-O Rexurdimento. Rosalía de Castro 
-Lectura e comentario 



 

-O diálogo 
-Mecanismos de cohesión textual 2: puntuación 
-Léxico:  o libro e as bibliotecas 
-Linguasn en contacto: prexuízos lingüísticos 
-Os pronomes persoais 
-Ditongo, tritongo e hiato 
UNIDADE 6 
-Manuel Curros Enríquez 
-Lectura e comentario 
-A acta, o regulamento e a convocatoria 
-Mecanismos de cohesión textual 3: puntuación 
-Medios de comunicación orais: radio e televisión 
-Léxico: as novas tecnoloxías 
-Historia social do galego: a dignificación 
-O verbo 
-Regras de acentuación 
UNIDADE 7 
-Eduardo Pondal 
-Lectura e comentario 
-A entrevista 
-Conectores textuais: aditivos, opositivos, consecutivos 
-Léxico: os peixes 
-O proceso de normalización lingüística. Lexislación 
-Formas nominais do verbo. Perífrases verbais 
-O til diacrítico 
UNIDADE 8 
-A poesía anterior ás Irmandades da Fala 
-Lectura e comentario 
-A banda deseñada 
-Os nexos e conectores textuais 2 
-Léxico: os sentidos e a acción 
-A variación social e situacional 
-Preposicións e locucións preposicionais. A frase preposicional.  O adverbio e locucións 
adverbiais. A frase adverbial 
-A diérese. O apóstrofo 
UNIDADE 9 
-A prosa e o teatro anteriores ás Irmandades da Fala 
-Lectura e comentario 
-O texto informativo 
-A linguaxe non sexista 
-Escoita e pronuncia 
.Léxico: as vacacións 
-Linguas en contacto: alternancia e mestura de códigos 
-Conxuncións e locucións conxuntivas. Interxeccións 
-Maiúsculas e minúsculas 
 
Ao remate de cada unidade, realizaranse as correspondentes actividades de ampliación  e 
reforzo, así como as probas de avaliación propostas no libro de texto do alumno e outras 
similares orientadas á recuperación dos contidos. 
14 PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 
Cada alumno repetidor será obxecto dun especial seguimento a través da observación cotiá do 
seu traballo na aula, comprobando no seu caderno de clase se realiza as tarefas propostas, se 
corrixe os exercicios axeitadamente, se toma nota das actividades que debe realizar fóra do 
horario escolar e se figuran estas no seu caderno. 



 

Por outra banda, controlarase a adquisición dos coñecementos propios da materia por parte de 
cada alumno repetidor mediante a formulación de preguntas orais ou chamadas individuais á 
pizarra. 
Ao mesmo tempo, tendo en conta as dificultades que presenta cada alumno en concreto, 
proporáselle a realización de actividades de reforzo para superar os obxectivos e contidos que 
non foi quen de acadar no curso anterior; estas actividades consistirán en exercicios sobre 
morfoloxía, sintaxe, ortografía e recoñecemento e produción de diversos tipos de textos. 
 
 
15 PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 
Para recuperar a materia de Lingua galega e Literatura de 3º de ESO durante o propio curso, o 
alumno deberá realizar unha proba escrita no mes de xuño que incluirá os contidos non 
superados ao longo do curso. 
Con respecto ao alumnado coa materia pendente de 3º de ESO: 
O alumno deberá realizar unha serie de actividades relacionadas cos contidos de 3º de ESO que 
entregará dentro do prazo indicado para a súa revisión ou corrección. 
Ademais, proporáselle un libro de lectura obrigatoria, sobre o que realizará unha proba escrita, 
cuxa superación será requisito imprescindible para aprobar a materia pendente. 
Considerarase superada a materia pendente cando a alumno supere as dúas primeiras 
avaliacións do curso no que está matriculado, tendo en conta que acadou os obxectivos fixados 
para a materia pendente, sempre e cando demostre, ademais, ter lido o libro de lectura 
obrigatoria proposto. 
Para o alumnado que non supere a materia pendente ao longo do curso no que está matriculado 
haberá unha proba escrita no mes de maio, que incluirá os contidos propios desa materia. 
O alumnado que non supere a materia polo procedemento anterior terá unha avaliación 
extraordinaria  que responderá a criterios similares á realizada no mes de maio.  
16 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE 
Para avaliar o proceso de aprendizaxe teremos en conta os seguintes instrumentos: a 

observación, a análise dos traballos realizados polos alumnos/as (resumos, cuestionario de 

coñecementos previos, actividades de síntese, caderno de clase, textos escritos, producións 

orais, probas específicas...). 
De acordo con todo o dito nos apartados 7 e 8, avaliaremos da seguinte maneira: 

Probas escritas 75% 

Actividades, caderno de clase e participación 15% 

Actitude 5% 

Proba de lectura 5% 

 

Dentro das probas escritas descontaremos 0.1 décima por cada falta de ortografía e 

acentuación (ata un máximo de 2 puntos). 

 
17 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Proponse como libro de texto para cada un dos cursos de ESO o libro do alumno de Lingua e 
Literatura de Edicións Xerais correspondente. 
O profesorado utilizará ademais a súa Proposta didáctica. 
Partirase en todos os casos da aplicación das  Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galego do ILG e da RAG. 
Por outra banda, utilizaremos como obras de consulta a bibliografía seguinte: 
ALVAREZ, R. Gramática galega, Ed. Galaxia. 



 

GONZÁLEZ REI, B. Ortografía da lingua galega, Galinova Editorial. 
DOSIL LÓPEZ, B. Dicionario de ortografía da lingua galega. Galinova Editorial. 
Dicionarios: Ir Indo, Real Academia Galega, Edicións Xerais. 
Dicionarios de consulta dispoñibles a través de Internet. 
Outros materiais e recursos didácticos propostos para a súa utilización son os CD de Amancio 
Prada sobre Cantigas da época medieval, así como o titulado Rosas a Rosalía, que contén 
coñecidos poemas da autora. 
Utilizaranse, ademais ,o ordenador da aula, os ordenadores facilitados polo Proxecto ABALAR, 
a pizarra dixital e teranse moi presentes o caderno de clase do alumno, así como os libros de 
lectura obrigatoria propostos para cada curso.  
 
18 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
Mediante fichas de seguimento avaliaremos as seguintes cuestións: 

i) Distribución temporal da programación. 
Obxectivos: adecuar os contidos ao tempo correspondente a cada sesión lectiva e a 
cada unha das avaliacións do curso 
Valoración: a distribución temporal resultou axeitada ou non resultou axeitada? 
Houbo contidos non acadados ou escasamente desenvolvidos? En caso dunha resposta 
afirmativa, cales foron os motivos determinantes? 
Obxectivo final: cumprimento da Programación na súa totalidade. 
 

j) Desenvolvemento das actividades. 
Obxectivos: comprender e aprender o tema que se pretendía traballar. 
Valoración: as actividades propostas resultaron axeitadas ou non para a comprensión e 
a aprendizaxe do tema? En caso dunha resposta negativa, proposta de actividades 
diferentes para o vindeiro curso. 
Obxectivo final: desenvolver ao máximo as competencias do alumno sobre a materia 
programada. 

k) Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. 
Valoración: resultaron estes materiais e recursos eficaces para a aprendizaxe? 
En caso negativo, proposta doutras alternativas. 
Obxectivo final: traballar con ferramentas válidas para a aprendizaxe. 

l) Adecuación das actividades complementarias e extraescolares. 
Valoración: responderon estas actividades aos obxectivos marcados cando se realizou 
a súa proposta? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ÍNDICE DE ANEXO 1 
(adaptación ao contexto COVID) 
1. Temporalización 
2. Obxectivos desta adaptación 
3. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 
impartiron no curso anterior 
 
4. Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa finalidade 
de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
5. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
b)Revisión das competencias clave 
c)Revisión dos contados 

6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial: 
a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado 
en corentena 
b)Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión 
das clases presenciais. 
c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non 
presencial. 

7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.Temporalización 
Primeiro trimestre do curso . 

 
2. Obxectivos desta adaptación. 

- Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 

planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

- Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

- Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 

201anterior e da avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as 

competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

- Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da 

avaliación inicial. 

- Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 

desenvolvemento de todo o alumnado.  

 



 

3. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non 
se impartiron no curso anterior 
Durante o primeiro trimestre traballaranse as aprendizaxes imprescindibles non impartidas 

durante o curso anterior Para tal fin teranse en conta os informes feitos a finais do curso pasado. 

 

4.Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 
finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
Tras unha avaliación inicial no grupo de 3º ESO observouse a necesidade de traballar 

principalmente a expresión tanto escrita coma oral, así como a comprensión escrita. Ademais, é 

importante consolidar de novo hábitos de estudo e de traballo na aula, así como o uso autónomo 

das TICs. 

 

5.Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar. 
 
a) Revisión dos obxectivos de area ou materia 
Todos os obxectivos da educación secundaria obrigatoria serán revisados ao longo deste 

primeiro trimestre para ver en cales hai que facer maior fincapé. 

 

 

 

b)Revisión das competencias clave 
Neste primeiro trimestre potenciarase principalmente o desenvolvemento da competencia 

lingüística, aprender a aprender e da competencia dixital. 

 
c)Revisión dos contidos 

- Comprensión e interpretación de textos orais e escritos (literarios e sobre temas da vida 

cotiá). 

- Expresión e produción escrita e oral. 

- Participación activa no intercambio de opinións. 

- Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público 

e para expresarse por escrito. 

- Uso case autónomo dos recursos das TIC para obter, organizar e seleccionar a 

información. 

- Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto. 

- Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos en galego. 

 

6.Adaptacións necesarias á docencia non presencial  



 

a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en 
corentena. 
Empregarase a aula virtual como guía para o alumnado que teña que gardar corentena. Tamén 

se empregará o correo electrónico para a realización e entrega de exercicios e traballos escritos, 

e o Skype para os exercicios e traballos orais, ademais de para resolver dúbidas que non poidan 

ser resoltas por medios escritos. 

 
b)Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases 
presenciais. 
No caso da suspensión das clases presenciais empregarase a aula virtual do centro e o correo 

electrónico para a realización e entrega de exercicios, traballos e exames escritos e o Skype para 

os exercicios, traballos e exames orais, así como para a resolución de dúbidas. 

 

c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial. 
Para o ensino non presencial teranse en conta os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

- Os exames escritos e orais vía aula virtual e Skype terán un peso do 40% da nota final. 

- Os traballos e exercicios escritos a través da aula virtual e do correo electrónico 

corresponderán ao 20% da nota final. 

- Os traballos e exercicios orais vía Skype suporán o 30%.  

- A avaliación dos libros obrigatorios (tanto oral coma escrita polos medios anteriormente 

mencionados) corresponderanse co 10% restante. 

 

7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de coordinación do 2º trimestre e 

segundo o seu resultado procederase á súa actualización. 
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Procedementos para avaliar a propia programación 

Anexo 1: ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID 
 
 

1 INTRODUCIÓN  

A programación do Departamento de Lingua galega e Literatura vai dirixida a un alumnado 
procedente na súa maioría do medio rural, que ten como lingua materna o galego, porén 
manifesta numerosas interferencias lingüísticas co castelán, polo que a nosa práctica docente 
irá encamiñada á superación das devanditas interferencias lingüísticas e ao achegamento ao 
galego estándar, respectando a variedade dialectal utilizada polo alumnado e as familias e 
desenvolvendo as competencias oral e escrita do alumno propias do curso de ESO 
correspondente. 

En principio, os resultados académicos obtidos en cursos anteriores non parecen presentar un 
problema significativo á hora da impartición da materia, aínda que deberemos afondar na 
comprensión lectora, na mellora da expresión oral e escrita e no afianzamento das cuestións 

morfosintácticas, así como na ortografía. 

 Existe un reducido número de  alumnos coa materia pendente de cursos anteriores, por outra 
banda rexistramos a presenza dalgúns repetidores , aos que procuraremos realizar un especial 
seguimento. 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.      

d 
e 
h 

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

B1.1. Identificar a intención 
comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal 
e as secundarias, a tese e os 
argumentos de textos propios 
dos medios de comunicación 
audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais dos medios de 
comunicación 
audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os 
argumentos de noticias 
debates ou declaracións, 
determina o tema e 
recoñece a intención 
comunicativa do/da 
falante. 

CCL -análise de  
noticias 

-análise de 
debates 

-aud telexornal 
-aud d 

P
 

LGB1.1.2. Distingue as 
partes nas que se 

CCL 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

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

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

CCL 
CAA 

d 
e 
h 

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

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

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

CCL 
CAA 

-análise de 
textos 
publicitarios 

-aud e 
visualización de 
textos 
puplicitarios 

P
 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

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). 

CCL 
CSEIEE 

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. 

CLL 
CCEC 

d B1.3. Comprensión e B1.3. Comprender e interpretar LGB1.3.1. Identifica a CCL -Co ip is Ti Tg P



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

e 
h 

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

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

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

CAA  

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

CCL 
CSC 
 

d 
e 
h 

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

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

LGB1.4.1. Identifica a 
intención comunicativa, a 
idea principal e as 
secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou 
informal, producido na 

CCL -Coi ip is Ti 
Tg 

c

 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

variante estándar ou en 
calquera das variedades 
dialectais. 

a 
c 
d 
h 

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

B1.5. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a 
cohesión e a claridade 
expositiva, así como normas de 
cortesía nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

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

CCL -d Exp das normas 
para debate 
púlico 

P
 

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

CCL 
CSC 

LGB1.5.3. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe 

CCL 
CSC 
CSIEE 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

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

h 
o 

B1.6. Participación nas 
producións orais cunha 
fonética e prosodia 
correcta, valoración 
desta pronuncia e 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela.  

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

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

CCL 
CAA 

-exc de 
fonética 

-pronunciados dos 
fonemas galegos 

P
  

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

CAA 
CSC 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

da lingua galega. 

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

CCL 
CCEC 
 

h 
o 

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

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. 

CLL 
CSC 

-conversas 
informais na 
aula 

-explicación dos 
rexistros 
lingüísticos 

O
 

P
 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

coherencia, cohesión e 
corrección. 

LGB1.7.2. Participa con 
fluidez nas intervencións 
orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta 
lingua, en especial a 
colocación do pronome 
átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal 
xordo). 

CCL 

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

CCL 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

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

CCL 

a 
c 
d 
h 

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

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

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

CCL 
CAA 

-exc -explicación o
 

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

CCL 
CSC 

a 
b 

B1.9. Coñecemento e uso 
progresivamente 
autónomo das 

B1.9. Realizar exposicións orais 
planificadas e claras de traballos 
e de informacións de 

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

CAA 
CCL 

-exp oral con 
apoio das 

Ti P
 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

e 
g 
h 
o 

estratexias necesarias 
para a produción de 
textos orais, de técnicas 
para aprender a falar en 
público e uso das TIC. 

actualidade, coa axuda das TIC. borradores e esquemas. TIC 

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

CCL 

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

CCL 

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 

CCL 
CSC 
CSIEE 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

público. 

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

CD 
CAA 
CCL 

b 
h 

 

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

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

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

CCL 
CAA 

-exc o 
-exc e 

Ti P
 

 

a B1.11. Participación activa B1.11. Participar activa e LGB1.11.1. Desenvolve CCL -d explicación das P



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

c 
d 
h 

e argumentada en 
debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 

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

CAA normas do d  

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. 

CCL 
CSC 
 

a 
d 
h 
l 
ñ 

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

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

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

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

-conversas en 
distintos 
rexistros 

-explicación P
 

o
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Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

h 
o 

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

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

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

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir     

b 
f 
h 

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

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

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

CCL 
CAA 

-S 
-esq texto 
-R e 

Ti c

 

LGB2.1.2. Aplica os 
coñecementos 

CCL 
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xec
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s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

lingüísticos propios 
(gramaticais e léxicos) e 
recursos alleos 
(dicionarios e outras 
fontes de documentación) 
para solucionar 
problemas de 
comprensión. 

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

CCL 

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

CCL 

LGB2.1.5. Entende o 
significado de palabras 
propias do rexistro culto e 

CCL 
CAA 
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xec
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
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clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

incorpóraas ao seu 
discurso. 

d 
e 
h 

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

 

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

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

CCL 
 

-l textos 
laborais,ad
ministrativos 
e comerciais 

Tg 
Ti 

P
 

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 

CCL 
CSC 
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Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

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). 

d 
e 
h 

B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos 
relacionados co ámbito 
educativo, tanto 
materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), 
como libros de texto e 
recursos de temas 
especializados en 
internet. 

B2.3. Comprender e interpretar 
textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros 
de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

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

CCL 
CD 

-T escrito T i P
 

LGB2.3.2. Interpreta a CCL 
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xec
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s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
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clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

información de mapas, 
gráficas, diagramas. 

d 
e 
h 

B2.4. Comprensión e 
interpretación de textos 
argumentativos. 

B2.4. Comprender e interpretar 
textos argumentativos. 

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

CCL --c e Tg 
Ti 

c

 

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

CCL 

d 
e 
h 

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

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

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

CCL 
CSC 

-Ce Tg 
Ti 

P
 

LGB2.5.2. Valora a 
intención comunicativa 

CCL 
CSC 
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xec
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s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

dun texto xornalístico e 
distingue entre 
información, opinión e 
persuasión. 

d 
e 
h 

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

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

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

CCL 
CSC 

-co Tg o
 

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

CCL 
CSC 

c 
d 

B2.7. Lectura crítica e 
reflexiva que permita 

B2.7. Identificar os usos 
lingüísticos que conteñan 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre 
os usos lingüísticos que 

CCL 
CSC 

Co Tg 
Ti 

o
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Ob
xec
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s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

h identificar usos 
lingüísticos 
discriminatorias. 

prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

levan implícitos prexuízos 
ou mensaxes 
discriminatorias.  

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

CCL 
CSC 

b 
e 
f 
h 

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

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

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

CCL 
CD 
CSC 

-T ti P
  

LGB2.8.2. Sérvese dos 
recursos que ofrecen as 

CCL 
CD 
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xec
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

bibliotecas ou as TIC para 
integrar os coñecementos 
adquiridos nos seus 
escritos. 

CAA 
CSC 

b 
f 
h 

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

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

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

CCL 
 

T Ti P
 

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

CCL 

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

CCL 
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xec
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

encadeadas con 
conectores e outros 
elementos de cohesión. 

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

CCL 
CD 

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 

CCL 
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Ob
xec
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

presentación. 

b 
e 
f 
h 

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

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

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

CCL 
CD 
CAA 

Te Ti o
 

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 

CCL 
CD 
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xec
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s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

páxina, numeración de 
páxinas, índice, 
esquemas etc. 

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

CCL 
CD 
CSC 

b 
e 
h 

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

B2.11. Producir, respectando as 
súas características formais e 
de contido, textos propios da 
vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos tanto en 
formato papel como dixital: 
laborais, administrativos e 
comerciais. 

LGB2.11.1. Produce, 
respectando as súas 
características formais e 
de contido, e en soporte 
tanto impreso como 
dixital, textos propios da 
vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de 
presentación, ficha de 

CCL 
CD 
CSC 

Te Ti o
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clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

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). 

b 
e 
h 

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

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

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

CCL 
CD 
CSC 

Te Ti P
 

b 
e 
h 

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

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

LGB2.13.1. Elabora, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos argumentativos, 
redactados a partir da 

CCL 
CD 
CSC 

Te 
R 

Ti P
 

o
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

distintas fontes. información obtida de 
distintas fontes. 

 

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

CCL 
CD 

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

CCL 
 

d 
h 

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

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 

CCL 
CSC 
CCEC 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
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s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

persoal. tamén como un 
instrumento para 
relacionarse cos demais e 
enriquecerse como 
persoa. 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua     

b 
e 
l 

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

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

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

CCL 
CAA 

exc Ti P
 

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

CCL 
CAA 
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xec
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

b 
e 
l 

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

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

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

CCL 
CAA 

exc Ti P
 

b 
e 
i 

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

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

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

CCL 
CAA 

exc Ti P
  

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

CCL 
CAA 

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

CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

novas palabras. 

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

CCL 
 

a 
d 
e 

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

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

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

CCL 
CAA 

Exc fonética Ti P
  

b 
e 
n 
l 

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

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para progresar 

LGB3.5.1. Usa eficazmente 
os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte 
electrónico, 

CCL 
CD 

T Ti o
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n
s
t
. 

A
v
a
l 

especialmente sobre 
cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) 
e de normativa.  

na aprendizaxe autónoma e 
para enriquecer o propio 
vocabulario. 

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. 

b 
e 

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

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

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

CCL 
CAA 

Exc o 
Exc e 

Ti P
 

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

CCL 
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A
v
a
l 

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

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

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

CCL 

b 
e 

B3.8. As principais regras 
de combinación 
impostas polos 
predicados en función 
dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e 
tipos de oración segundo 
a natureza do predicado.  

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

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

CCL 
CAA 

Análise 
sintáctica 

Explicación 
Ti 
Tg 

P
 

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

CCL 

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

CCL 
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v
a
l 

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

CCL 

LGB3.8.5. Usa a 
terminoloxía sintáctica 
correcta. 

CCL 

e 
h 

B3.9. Recoñecemento e 
uso reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis 
comúns, en particular os 
de causa e 
consecuencia, os de 
condición e hipótese e os 
conclusivos, e mais dos 
mecanismos de 
cohesión textual. 

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

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

CCL 
CAA 

e B3.10. Identificación da 
estrutura dun texto, a 

B3.10. Identifica adecuadamente 
en textos alleos e propios a 

LGB3.10.1. Identifica a 
estrutura do texto, en 

CCL Te Ti o
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A
v
a
l 

construción dos 
parágrafos e a 
vinculación e progresión 
temáticas en textos 
alleos e propios, e 
elaboración de textos de 
acordo con estes 
parámetros.  

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

construcións propias e 
alleas. 

 

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

CCL 
CAA 

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

CCL 

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

CLL 

a B3.11. Identificación e 
explicación dos trazos 

B3.11. Identificar e explicar os 
trazos que permiten diferenciar 

LG3.11.1. Identifica e 
describe a estrutura e os 

CCL Ce  TI P
 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
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b 
e 

que permiten diferenciar 
e clasificar os xéneros 
textuais, especialmente 
os argumentativos.  

e clasificar os xéneros textuais, 
especialmente os 
argumentativos. 

trazos lingüísticos dos 
diferentes xéneros 
textuais, especialmente 
nos argumentativos, e 
aplícaos nas producións 
propias. 

o
 

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

CCL    

b 
e 

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

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

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

CCL 
CAA 
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v
a
l 

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

CCL    

b 
e 
h 

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

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. 

CCL 
CAA 

  o
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ou culturais. 

b 
e 

 

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

B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a 
comparación e transformación 
de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

LGB3.14.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e 
produción dos textos 
traballados en calquera 
das outras. 

CCL 
CAA 

  o
 

 Bloque 4. Lingua e sociedade.      

ñ 
o 

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

B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun 
pobo, apreciar o plurilingüismo 

LGB4.1.1. Valora a lingua 
como medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e 

CCL 
CCEC 

co 
 

TG 
TI 

o
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pobo.  
B4.2. O plurilingüismo 

como expresión da 
riqueza cultural da 
humanidade.  

B4.3. A lusofonía nas 
linguas do mundo no 
século XXI. 

como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e 
coñecer e describir o papel da 
lusofonía nas linguas do mundo 
no século XXI. 

argumenta 
fundamentadamente e 
cun discurso propio a súa 
postura. 

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

CCL 

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.  

CCL 
CSC 

mapa da 
lusofonía 

uso de 
recursos 
TICen 
portugués 

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

CCL 
CSC 
CD 

ñ 
o 

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. 

CCL 
CSC 

mapas 
socilingüístic
os 

análise de 
gráficas 

Tg 
Ti 

o
 

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

CCL 
CSC 

LGB4.2.3. Analiza gráficas 
de distribución de linguas 

CCL 
CSC 
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tirando conclusións nas 
que incorpora os seus 
coñecementos 
sociolingüísticos. 

CD 

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

CCL 
CSC 

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

CCL 
CSC 

ñ 
o 

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

B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu 
uso asumindo a importancia da 
contribución individual no 

LGB4.3.1. Identifica os 
procedementos de 
normalización e 
argumenta 
axeitadamente a 

CCL 
CSC 

lectura da 
lexislacíon  

co o
 

P
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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. 

desenvolvemento da lingua 
galega. 

necesidade de continuar 
con este proceso na 
lingua galega. 

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

CCL 
CSC 

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

CCL 
CSC 

LGB.4.3.4. Coñece os 
principais axentes 
normalizadores en 

CCL 
CSC 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

Galicia e valora a súa 
importancia. 

ñ 
o 

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

B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da 
lingua galega, así como 
identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia 
social, e sinalar as distintas 
etapas desde 1916. 

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

CCL R 
esq 
interpretación 

de 
información 
dos medios 
de 
comunicació
n 

Tg 
Ti 

P
 

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

CCL 
CCEC 

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

CCL 
CCEC 
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desde 1916. 

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

CCL 
CCEC 

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

CCL 
CCEC 
CD 

lectura da 
lexislación 

Ti P
 

ñ 
o 

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

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

LGB4.5.1. Describe a 
situación sociolingüística 
e legal das linguas de 
España e analiza 
criticamente textos 

CCL 
CD 
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(literarios e xornalísticos), 
gráficos ou documentos 
audiovisuais que traten 
sobre a situación 
sociolingüística do 
Estado español. 

ñ 
o 

B4.8. Prexuízos 
lingüísticos.  

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

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

CCL 
CSC 

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

CCL 
CSC 

ñ B4.9. Recoñecemento e B4.7. Recoñecer e valorar os LGB4.7.1. Recoñece os CCL Ce Ti P
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o 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. 

principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. 

principais fenómenos que 
caracterizan as 
variedades xeográficas 
da lingua galega. 

CSC Tg  

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

CCL 

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

CCL 

LGB4.7.4. Valora as 
variedades xeográficas 
da lingua galega como 
símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e 
rexeita 
fundamentadamente 

CCL 
CSC 
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calquera prexuízo sobre 
a variación diatópica. 

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

CCL 
CSC 

 Bloque 5. Educación literaria.   

h 
l 

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

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

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

CCL l 
S 
esq 

explicación 
Ti 

P
 

LGLB5.1.2. Comprende e 
explica razoadamente os 

CCL 
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distintos períodos da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade 
sinalando os seus 
principais trazos 
característicos. 

h 
l 

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

B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade e relaciona o seu 
contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de 
cada período. 

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

CCL Ce 
l 
R 
Ce 

Ti 
explicación 

P
 

 

LGLB5.2.2. Le 
autonomamente obras ou 
textos representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade, resume 
o seu contido, sinala os 

CCL 
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seus trazos 
característicos definitorios 
e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do 
período da literatura 
galega correspondente. 

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

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

CCL 

h 
l 

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

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. 

CCL l 
aud 
exp 

explicación 
Ti 
Tg 

P
 

 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

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

CCL 

b 
h 
l 

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

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. 

CCL 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

ata a actualidade. 

e 
h 
l 

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

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

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

CCL T Ti P
 

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

CCL 
CD 

h 
l 
n 

B5.6. Creación ou 
recreación de textos de 
intención literaria 
partindo das 
características dos 
traballados na aula co fin 
de desenvolver o gusto 

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. 

CCL 
CCEC 

LGLB5.6.2. Desenvolve o CCL 



 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso      

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Actividades Metodoloxía I
n
s
t
. 

A
v
a
l 

pola escrita e a 
capacidade de expresión 
dos sentimentos e 
xuízos. 

gusto pola escrita como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os 
sentimentos e xuízos. 

CCEC 



 

CLAVES 

ACTIVIDADES E METODOLOXÍA:   

aud= audición 

co= comentario oral 

ce= comentario escrito 

comp= comparación 

cr= crítica 

d= debate 

e= escrito  

exc= exercicio 

esq= esquema 

exp= exposición 

l= lectura 

i= identificar 

ip= ideas principais 

is= ideas secundarias 

o= oral 

R= resumo 

S= subliñado 

T= traballo 

Tg= traballo en grupo 

Ti= traballo individual 

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

cad= caderno 

ob= observación 

PE= proba escrita 

PO= proba oral 

T= test 

 

CLAVES 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

5/10= cinco puntos sobre dez 

E= expresión 

RC= relación entre conceptos  

C= conceptos 

 



 

4 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación contempla dúas partes diferenciadas na materia: Lingua e Literatura. 

A parte de Lingua axústase a un procedemento de avaliación continua, baseada na 
observación do traballo cotián do alumno, tanto a realizada na aula, como as tarefas propostas 
para realizar fóra dela. Todo isto estará reflectido no caderno do alumno, que este deberá 
presentar para a súa avaliación en calquera momento que se lle requira. 

Realizaranse probas escritas fixadas previamente, así como preguntas orais durante a clase, 
podendo utilizar a pizarra da aula. 

Non haberá recuperación específica da parte correspondente á Lingua, pois o alumno deberá 
ter permanentemente  actualizados os seus coñecementos dende o inicio do curso, co cal  o 
procedemento de avaliación está baseado en que sempre se vai avaliar toda a materia 
explicada ata a realización da proba de avaliación correspondente, que normalmente coincidirá 
con cada un dos trimestre escolares. 

Por outra banda, a parte correspondente a Literatura avaliarase dividindo os contidos da 
materia entre as avaliacións ordinarias do curso. A recuperación destes contidos terá lugar no 
mes de xuño mediante unha proba escrita. 

Na avaliación extraordinaria de setembro o alumno realizará unha proba escrita que incluíra as 
dúas partes da materia na súa totalidade: Lingua e Literatura. 

Por outra banda, ademais das actividades de lectura na aula, o alumnado deberá ler durante o 
curso tres libros de lectura obrigatoria ( un por avaliación) que serán fixados polo 
Departamento. Sobre cada un deles realizarase unha proba escrita para a verificación da súa 



 

lectura. Agás casos excepcionais, non haberá recuperación deses libros ata a avaliación 
extraordinaria , na que se realizará unha proba escrita sobre o libro ou libros correspondentes. 

A materia considerarase aprobada se o alumno supera positivamente as partes de Lingua, 
literatura e os libros de lectura obrigatoria. 

 

5 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Na avaliación ordinaria a ponderación dos diferentes instrumentos de avaliación será a 
seguinte: 

Exames: 60% ( coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10% ) 

Caderno do alumno: 20% 

Libros de lectura obrigatoria: 10% 

Comportamento: 10% 

Durante a avaliación extraordinaria correspondente ao mes de setembro, en caso de que o 
alumno non teña que recuperar os libros de lectura obrigatoria, da cualificación do exame 
escrito derivará a nota final. 

Se o alumno tivese que recuperar un ou varios libros de lectura obrigatoria, esta proba escrita 
suporía un 20% sobre a súa cualificación final. 

6 PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial realizarase mediante unha proba escrita que incluirá diversas cuestión sobre 
un texto: comprensión, léxico, aspectos morfosintácticos. Ademais da elaboración dun texto 
narrativo, descritivo ou dialogado, onde o alumnado manifeste os seus coñecementos e a súa 



 

capacidade de produción de textos propios, valorándose a súa expresión escrita de acordo coa 
súa idade 

Por outro lado, observarase o nivel de lectura de cada alumno, tanto en voz alta (entoación, 
respecto das pausas, ritmo ...) como a súa comprensión do texto lido, mediante a formulación 
de preguntas orais, valorándose a expresión oral a través das respostas dadas. 

Tanto a parte escrita, como a oral valoraranse respectivamente cun 50% sobre a cualificación 
total. 

Proba escrita: coñecementos 60%, expresión 30%, ortografía 10% 

Proba oral: lectura 35%, comprensión 35%, expresión 30% 

 

7 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O  aumnado que presenta dificultades no ámbito lingüístico asiste ás clases de Reforzo durante 
dúas horas lectivas semanais en lugar de cursar a materia de Francés onde recibe atención 
individualizada. 

Por outra banda, contribuirán a prestar esa atención individualizada ao alumnado medidas de 
atención á diversidade como a Adaptación curricular individualizada nos casos en que polas 
súas peculiaridades os alumnos non son quen de acadar o nivel correspondente ao curso de 
ESO no que están matriculados, para a súa posta en práctica solicitarase a colaboración do 
Departamento de Orientación e traballarase xunto co profesorado de apoio na planificación de 
actividades alternativas de acordo coas capacidades específicas deste alumnado. 

8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Entre as actividades para a transmisión e posta en práctica de valores, as cales terán como 
principal obxectivo a formación integral do individuo, propoñemos a lectura de fábulas na aula, 
para que a través da súa moralexa favorezan o desenvolvemento da tolerancia, a igualdade, o 
respecto á xustiza, o esforzo compartido, a resolución pacífica de conflitos... 

Por outro lado, a educación en valores traballarase en debates na aula sobre temas de 
actualidade, recollidos na prensa ou noutros medios de comunicación que tratarán contidos 
como o respecto dos dereitos e liberdades fundamentais do individuo, a prevención da 
violencia de xénero, a igualdade de oportunidades, a non discriminación por razón de sexo, 
raza, relixión, lingua etc. 

Avaliaremos estas actividades mediante cuestionarios, ben orais, ben escritos, onde a 
resolución correctado 50% das preguntas sexa o indicador da medida en que cumprimos os 
obxectivos propostos. 

 

 

9 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Tras un coñecemento previo do nivel do alumnado no uso das TIC, marcámonos como 
obxectivos a mellora da competencia dixital de cada alumno e a posta en práctica desta 



 

competencia en relación coa materia de Lingua galega e Literatura mediante o proxecto 
ABALAR. 

As actividades programadas irán encamiñadas á ampliación dos coñecementos propios do 
currículo a través da consulta de páxinas web relacionadas co tema proposto. 

Por outra banda, o alumno deberá familiarizarse no uso dos diversos dicionarios que internet 
pon  á súa disposición. Outras actividades consistirán na descarga de imaxes de internet, 
arquivos sonoros e inclusión de textos para realizar presentacións  sobre autores e obras 
literarias. 

Os criterios de avaliación permitirán avaliar se o alumno mellorou a súa competencia dixital e 
manexa con autonomía todas as TIC que o CPI pon ao seu alcance. Para levar a cabo o 
proceso de avaliación o profesorado terá en conta a observación do progreso cotián do alumno 
na aula. 

10 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 O Departamento de Lingua galega e Literatura velará polo cumprimento das normas do Plan 
de convivencia do CPI e fomentarase  principalmente o respecto cara a todos os membros da 
comunidade educativa. 

As actividades propostas estarán centradas na lectura e debate sobre o Plan de convivencia do 
Centro e avaliarase o seu cumprimento mediante a observación cotiá do compotamento do 
alumnado, que poderá completarse cun cuestionario de autoevaliación ao final do trimestre, 
onde cada alumno poderá comproba por si mesmo se axustou ou non ás normas de 
convivencia fixadas polo CPI. 

11 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

En 1º de ESO traballarase a competencia lectora do alumnado adicando unha das catro horas 
lectivas semanais á lectura na aula. O propio Departamento de Galego porá á disposición de 
cada alumno un libro axeitado ao nivel, sobre o cal o alumnado realizará mediante quendas a 
súa lectura en voz alta. Para favorecer a comprensión do texto, tras a lectura dun capítulo 
formularanse unha serie de cuestións ben orais, ben escritas que permitan avaliar a súa 
comprensión global; ou cuestións centradas na procura de información concreta a partir do 
texto lido. 

Por outra banda, a Programación do Departamento de Lingua galega e Literatura contempla a 
lectura obrigatoria de tres obras ao longo do curso, fixadas polo propio Departamento,(unha por 
trimestre) Cada alumno realizará esa lectura individualmente e deberá demostrar que leu o 
libro correspondente a cada avaliación mediante as probas escritas fixadas previamente. 

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

De acordo coa dispoñibilidade contemplaríase a asistencia a algunha representación teatral 
axeitada á idade do alumnado. 

Por outra parte, propoñémonos contar coa presenza dun escritor dalgunha das obras de lectura 
obrigatoria co obxectivo de achegar ao alumnado o feito literario.  As actividades consistirán 



 

principalmente nunha presentación da figura do autor e nunha charla e debate co mesmo, que 
permitirán aos alumnos resolver as súas dúbidas sobre a obra ou obras previamente lidas. 

A avaliación da actividade terá lugar na aula nunha posta en común co alumnado tendo en 
conta criterios de avaliación baseados en se o alumno formula axeitadamente as cuestión, 
comprende as respostas e resolve finalmente as súas dúbidas. 

Entre as actividades do Día das Letras Galegas realizaremos unha lectura continuada en voz 
alta, mediante quendas, onde participe o maior número de alumnado  posible, sobre  unha obra 
da persoa homenaxeada nesa data, co obxectivo de dar a coñecer a obra dese autor, ao tempo 
que procuraremos que o alumnado se familiarice coas técnicas de lectura en voz alta e 
declamación. A avaliación da actividade realizarase a través da observación directa da 
actuación do alumno, tendo en conta o seu axuste a parámetros como a entoación, o ritmo, a 
intelixibilidade etc. 

13 MÍNIMOS ESIXIBLES E ACTIVIDADES DE REFORZO /RECUPERACIÓN 
UNIDADE1 
-Galicia entre 1916-1936. Ramón Cabanillas.  
-Lectura e comentario 
-Os textos xornalísticos de opinión 
-Orde dos elementos na oración. Riqueza léxica 
-Léxico:as viaxes 
-Historia social da lingua:de 1916 a 1936 
-A sintaxe: unidades e funcións 
-Puntuación 1 
UNIDADE 2 
-Os temposdo Grupo Nós: Castelao, Risco e Otero Pedrayo. 
-Lectura e comentario 
-Os xornais dixitais 
-A intención do texto:denotación e connotación 
-Aprendemos a redactar1 
-Léxico: urbanismo e construción 
-Historia social da lingua:de 1936 a 1978 
-A frase 
-Puntuación 2 
UNIDADE 3 
-As vangardas e a Xeración de 1922. Manuel Antonio e Rafael Dieste 
-Lectura  e comentario 
-Os blogs. As redes sociais 
-Aprendemos a redactar 2 
-Léxico: a administración pública e a cidadaníia 
-Historia social da lingua: de 1978 á actualidade 
-Cláusulas e oracións 
-Maiúsculas e minúsculas 
UNIDADE 4 
-Galicia na Guerra Civil e na ditadura. Literatura do exilio 
-Lectura e comentario 
-A correspondencia formal 
-O parágrafo: estrutura interna 
-Aprendemos a escoitar 
-Léxico: utensilios de cociña e electrodomésticos 
-Situación sociolingüística actual en Galicia 
-O predicado. O suxeito 
-Abreviaturas e siglas 
UNIDADE 5 
-Narrativa de posguerra. Novas voces na narrativa 
-Lectura e comentario 
-O texto teatral 
-O paragráfo 2: a extensión 
-Avaliación das propias producións orais 



 

-Léxico: a xustiza 
-Situación sociolingüística do Estado español 
-Complemento directo.Complemento indirecto..Complemento axente 
-Acrónimos. Símbolos 
UNIDADE 6 
-A poesía galega durante a ditadura.Celso E. Ferreiro 
-Lectura e comentario 
-A música e a poesía 
-Tipos de parágrafos1: de enumeración e de secuencia 
-Exposición dos propios coñecementos 
-Léxico: a descrición do carácter 
-Planificación lingüística: normativización, normalización e superación de prexuízos 
-Complemento circunstancial. Suplemento 
-Ortografía:poque/ porqué( por que. Senón/ se non 
UNIDADE 7 
-A Galicia contemporánea. A narrativagalega de1975 á actualidade 
-Lectura e comentario 
-Os textos argumentativos 
-Tipos de parágrafos 2: de desenvolvemento e de enunciado/ solución 
-Léxico: o comercio 
-Variación interna das linguas 
-O atributo. O predicativo 
-Ortografía: hai/ai /aí.  Haber / a ver 
UNIDADE 8 
-A poesía galega de 1976 á actualidade 
-Lectura e comentario 
-O contrato. O currículo 
-Tipos de parágrafos 3: de causa/ efecto e de comparación/contraste 
-Léxico:o mundo do traballo 
-Elaboración e función da variedade estándar 
-As cláusulas subordinadas 
-Dúbidad léxicas 
UNIDADE 9 
-O teatro desde 1973 á actualidade 
-Lectura e comentario 
-Os textos publicitarios 
-Escribir co procesador de textos 
-Léxico: a gastronomía e os restaurantes 
-Lusofonía, a súa importancia no século xxI 
-As oracións.  
-A escrita dos números 
As actividades de recuperación e reforzo serán as propostas no libro de texto 
 
14 PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 
Cada alumno repetidor será obxecto dun especial seguimento a través da observación cotiá do 
seu traballo na aula, comprobando no seu caderno de clase se realiza as tarefas propostas, se 
corrixe os exercicios axeitadamente, se toma nota das actividades que debe realizar fóra do 
horario escolar e se figuran estas no seu caderno. 
Por outra banda, controlarase a adquisición dos coñecementos propios da materia por parte de 
cada alumno repetidor mediante a formulación de preguntas orais ou chamadas individuais á 
pizarra. 
Ao mesmo tempo, tendo en conta as dificultades que presenta cada alumno en concreto, 
proporáselle a realización de actividades de reforzo para superar os obxectivos e contidos que 
non foi quen de acadar no curso anterior; estas actividades consistirán en exercicios sobre 
morfoloxía, sintaxe, ortografía e recoñecemento e produción de diversos tipos de textos. 
15 PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 
Para recuperar a materia de Lingua galega e Literatura de 1º de ESO durante o propio curso, o 
alumno deberá realizar unha proba escrita no mes de xuño que incluirá os contidos non 
superados ao longo do curso. 
Con respecto ao alumnado coa materia pendente de 1º de ESO: 



 

O alumno deberá realizar unha serie de actividades relacionadas cos contidos de 1º de ESO que 
entregará dentro do prazo indicado para a súa revisión ou corrección. 
Ademais, proporáselle un libro de lectura obrigatoria, sobre o que realizará unha proba escrita, 
cuxa superación será requisito imprescindible para aprobar a materia pendente. 
Considerarase superada a materia pendente cando a alumno supere as dúas primeiras 
avaliacións do curso no que está matriculado, tendo en conta que acadou os obxectivos fixados 
para a materia pendente, sempre e cando demostre, ademais, ter lido o libro de lectura 
obrigatoria proposto. 
Para o alumnado que non supere a materia pendente ao longo do curso no que está matriculado 
haberá unha proba escrita no mes de maio, que incluirá os contidos propios desa materia. 
O alumnado que non supere a materia polo procedemento anterior terá unha avaliación 
extraordinaria no mes de setembro, que responderá a criterios similares á realizada no mes de 
maio.  
 
16 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE 
Para avaliar o proceso de aprendizaxe teremos en conta os seguintes instrumentos: a 

observación, a análise dos traballos realizados polos alumnos/as (resumos, cuestionario de 

coñecementos previos, actividades de síntese, caderno de clase, textos escritos, producións 

orais, probas específicas...). 
De acordo con todo o dito nos apartados 7 e 8, avaliaremos da seguinte maneira: 

Probas escritas 60% 

Actividades, caderno de clase e participación 20% 

Actitude 10% 

Proba de lectura 10% 

 

Dentro das probas escritas descontaremos 0.1 décima por cada falta de ortografía e 

acentuación (ata un máximo de 2 puntos). 

 
 
17 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Proponse como libro de texto para cada un dos cursos de ESO o libro do alumno de Lingua e 
Literatura de Edicións Xerais correspondente. 
O profesorado utilizará ademais a súa Proposta didáctica. 
Partirase en todos os casos da aplicación das  Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galego do ILG e da RAG. 
Por outra banda, utilizaremos como obras de consulta a bibliografía seguinte: 
ALVAREZ, R. Gramática galega, Ed. Galaxia. 
GONZÁLEZ REI, B. Ortografía da lingua galega, Galinova Editorial. 
DOSIL LÓPEZ, B. Dicionario de ortografía da lingua galega. Galinova Editorial. 
Dicionarios: Ir Indo, Real Academia Galega, Edicións Xerais. 
Dicionarios de consulta dispoñibles a través de Internet. 
Outros materiais e recursos didácticos propostos para a súa utilización son os CD de Amancio 
Prada sobre Cantigas da época medieval, así como o titulado Rosas a Rosalía, que contén 
coñecidos poemas da autora. 
Utilizaranse, ademais ,o ordenador da aula, os ordenadores facilitados polo Proxecto ABALAR, 
a pizarra dixital e teranse moi presentes o caderno de clase do alumno, así como os libros de 
lectura obrigatoria propostos para cada curso.  
 
18 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
Mediante fichas de seguimento avaliaremos as seguintes cuestións: 

m) Distribución temporal da programación. 
Obxectivos: adecuar os contidos ao tempo correspondente a cada sesión lectiva e a 
cada unha das avaliacións do curso 



 

Valoración: a distribución temporal resultou axeitada ou non resultou axeitada? 
Houbo contidos non acadados ou escasamente desenvolvidos? En caso dunha 
resposta afirmativa, cales foron os motivos determinantes? 
Obxectivo final: cumprimento da Programación na súa totalidade. 
 

n) Desenvolvemento das actividades. 
Obxectivos: comprender e aprender o tema que se pretendía traballar. 
Valoración: as actividades propostas resultaron axeitadas ou non para a comprensión e 
a aprendizaxe do tema? En caso dunha resposta negativa, proposta de actividades 
diferentes para o vindeiro curso. 
Obxectivo final: desenvolver ao máximo as competencias do alumno sobre a materia 
programada. 

o) Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. 
Valoración: resultaron estes materiais e recursos eficaces para a aprendizaxe? 
En caso negativo, proposta doutras alternativas. 
Obxectivo final: traballar con ferramentas válidas para a aprendizaxe. 

p) Adecuación das actividades complementarias e extraescolares. 
Valoración: responderon estas actividades aos obxectivos marcados cando se realizou 
a súa proposta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE ANEXO 1: adaptación ao contexto COVID 
ÍNDICE 
1. Temporalización 
2. Obxectivos desta adaptación 
3. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 
impartiron no curso anterior 
4. Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 
finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
5. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
b)Revisión das competencias clave 
c)Revisión dos contados 

6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial: 
 

a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en 
corentena 
b)Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das 
clases presenciais. 
c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non 
presencial. 

7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
 
 

  



 

1.Temporalización 
Primeiro trimestre do curso . 

 

2. Obxectivos desta adaptación. 
- Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 

planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

- Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior. 

- Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 

anterior e da avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

- Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da 

avaliación inicial. 

- Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 

desenvolvemento de todo o alumnado.  

 

3. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non 
se impartiron no curso anterior 
O alumnado de 4º da ESO do curso reflicte falta de aprendizaxes imprescindibles debido ás 
circunstancias excepcionais producidas pola COVID.  

Atendendo ao anterior o alumnado de 4º da ESO mostra carencias importantes á 
hora de comprender textos, comentalos, crear textos propios e expresar 
correctamente por escrito as ideas principais e secundarias de textos 
académicos. 

 
4.Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e 

materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do 
alumnado. 

 
Os resultados da avaliación inicial do alumnado de 4º curso da ESO mostra 

carencias á hora de comprender textos e realizar producións textuais.  
 

Ademais disto, na nosa avalición inicial detectamos una falta de coñecemento de aspectos 

relacionados co estudo da literatura galega  

 

5.Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo 
curso escolar. 

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia 
Os obxectivos da materia de Lingua e Literatura galegas que debemos revisar en 4º da ESO 
son: 
1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, cultural e 
académica.  
2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 
contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de 
respecto e de colaboración cos demais.  
3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 
contextos da actividade social, laboral e cultural. 
5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación 
social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e 
opinións diferentes.  



 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico 
para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia 
e corrección.  
11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada 
xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos.  
 

b)Revisión das competencias clave 
As  sete competencias clave establecidas polo DECRETO 86/2015 traballaranse de igual modo 
que se establece na presente programación a excepción da Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Esta competencia vai estar máis presente xa que se utilizarán as novas tecnoloxías, a aula 
virtual, internet, webex, etc, como sistema alternativo á aula presencial. 
Durante todo o curso 2020/21 traballaremos de maneira intensiva esta competencia 
introducindoa en todos os contidos, tanto os de repaso como os novos.  
 

d)Revisión dos contidos 
Revisaremos os contidos do curriculum de 4º da ESO engadindo, neste 1º trimeste, os contidos 

de 3º que precisan un repaso.  

A continuación incluimos os descritores dos contidos: 

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

audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

▪ B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 

produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

▪ 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. 

▪ B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 

galega ata 1916 

 
6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial  

a)Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en 
corentena. 

No caso de contar con alumnado en cuarentena a metodoloxía a seguir será a seguinte: 

-Fomentar a participación, a reflexión, individual.  

- Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas.  

- Fomentar a formulación de hipóteses.  

- Buscar, seleccionar e tratar a información.  

- Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización.  

- Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á comprobación dos 

resultados.  

- Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados.  

*Toda esta metodoloxía sería levada a cabo mediante o uso da Aula Virtual. 

 

b)Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases 
presenciais. 
 No caso da suspensión das clases presenciais engadiríamos aos punto anteriores: 



 

- Fomentar a participacióne a reflexión grupal. 

- Debatir e compartir información.  

-  Fomentar a confrontación clara, respectuosa dela . 

*A mais da Aula Virtual, neste caso tamén utilizaríamos a plataforma webex da xunta para a 

explicación, debates e actividades grupais. 

 

c)Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial. 
En caso de ter que avaliar ao alumnado por otros procedementos deseñados para o ensino non 

presencial valoraríamos as producións tanto orais como escrtitas realizadas merdiante vía 

telemática.  

Por una banda, no caso da oralidade avaliaremos a participación nas aulas por vía webex. Por 

outra banda, no caso das prodicións escritas, serán avaliados os traballos realizados e tarefas 

que se desenvolvan na Aula Virtual do CPI. 

 

A cualificación en porcentaxes respercto ao anterior sería a seguinte: 

- Un 30% de producción orais e participación na Aula Virtual (tarefas, pequeñas 

actividades non presenciais, etc). 

- Un 70% a presentación de traballos. (40% exame, 20% traballos, 10 % libro obrigatorio). 

 

7. Revisión do desenvolvemento da addenda 
A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de coordinación do 2º trimestre e 

segundo o seu resultado procederase á súa actualización. 
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