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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Introdución  
 

Este curso 2019-2020, para a redacción da presente programación didáctica, 

seguíuse a seguinte normativa: 

● Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece unha nova 

organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

● Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

● Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relaciones entre 

as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

● Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

● Orde ECD/1361/2015, do 3 de xullo, pola que se establece o currículo de 

Educación Secundaria obrigatoria e Bacharelato para o ámbito da xestión do 

Ministerio de educación, Cultura e deporte, e se regula a súa implantación, así 

coma a avaliación continua e determinados aspectos organizativos das etapas 

(BOE 09/07/2015) 

 
● A Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no 

curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 
● A Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 

formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 

para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19 do currículo establecido 

no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 

22/05/2018) 

 
● Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 08/06/2018) 

O contorno 
 

O IESP A Cachada localízase no concello de Boiro, o terceiro concello dos oito que 

forman a bisbarra natural do Barbanza, pero é o primeiro en número de poboacións, con 

117, agrupadas en 8 parroquias: Beluso, Cespón, Boiro (vila), Abanqueiro, Castro e 

Lampón como parroquias costeiras e Cures e Macenda como as do interior. 

A densidade media de poboación (215 habitantes por km2) é propia dos altos 

índices das Rías Baixas. Sen embargo, a súa distribución amosa unha concentración 

demográfica no litoral, correspondéndolle á capital case o 40% da poboación do concello. 

Superan os 2500 habitantes as parroquias costeiras do Castro, Cespón e Lampón, 

achégase aos 2000 en Abanqueiro, e non chegan aos 1000 en Bealo, Cures e Macenda, no 

interior. 

A economía do concello baséase principalmente na industria conserveira, téxtil, 

marisqueo, cultivo do mexillón e actualmente destaca o sector da construción, que ten 

provocado un crecemento impresionante da capital do concello, converténdoa nunha vila 

moderna. A gandería tamén é un sector a ter en conta, aínda que sen a importancia da 

industria antes mencionada. A agricultura céntrase no uso da terra por núcleos familiares 

e minifundios. A hostelaría é tamén unha boa fonte de ingresos para o concello, 

principalmente no verán. 

 No noso centro escolarízanse aos alumnos dos centros de primaria adscritos: CEIP 

de Abanqueiro, CEIP de Cespón, CEIP de Santa Baia e CEIP de Santa María Castro, e  

aqueles outros que habendo prazas, así o soliciten.  

 O noso centro oferta só ensinanzas de Ensinanza Secundaria Obrigatoria. No 

presente curso temos catro cursos de 1º, cinco cursos de 2º, cinco cursos de 3º e catro 

cursos de 4º. Todos eles cunha ratio entre 21 e 30 alumnos. 
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Organización e funcionamento do Departamento. 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura do IESP A Cachada ten asignadas 

para o curso 2019-2020 as seguintes materias: Lingua Castelá e Literatura de 1º, 2º, 3º e 

4º da ESO e Latín de 4º da ESO. 

             Así pois, a composición actual do departamento e a súa distribución de grupos son: 

 

PROFESORES     MATERIA E  CURSO CARGOS 

 Dª Luisa Rodríguez Queiruga LCL             1ºA e B 

                   2ºA e B 

LATÍN         4º AB  

MAD 

Xefa de Departamento 

TITORA DO PRACTICUM 

Dª Yolanda Vega Santiago 

 

 

LCL             1º C e D 

                   3º A, B e C 

MAD 

TITORA DE 3º 

MEMBRO DO EQUIPO DE 
BIBLIOTECA. 

Dª Rosario Rodiño Sangiao LCL              3º D e E 

                    4º A, B, C e D 

 

TITORA DE 4º 

COORDINADORA DO CLUBE DE 

LETRAS. 

 

Dª Mar Abarca Rodríguez LCL              2º C, D e E 

                    

 

TITORA DE 2º 

Compartida co Departamento de 
Lingua Galega e Literatura. 

OPOSITORA EN PRÁCTICAS. 

MAD- medidas de atención á diversidade. 

 

 Obxectivos do Departamento para o curso 2019-2020. 
 
● O noso principal obxectivo é contribuír, desde a nosa materia, á adquisición das 

competencias básicas, e sobre todo, mellorar o uso da lingua. 

● Fomentar o traballo diario. 

● Ofrecer un ensino de calidade, procurando que a maioría dos nosos alumnos teñan 

expectativas de éxito nos seus estudos. 

●  Levar a cabo un plan de lecturas obrigatorias e fomentar o hábito da lectura, coa 

axuda tamén das lecturas voluntarias e da biblioteca de aula. 
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● Mellorar o plan de seguemento dos alumnos coa materia pendente, informando de 

reunións periódicas de seguemento e unha hora semanal de titoría. 

● Atender á diversidade do alumnado, adoptando as medidas individuais necesarias, 

como o reforzo de aula. 

● Colaborar cos profesores que impartan reforzos e apoios educativos, delegando a 

coordinación dos primeiros á xefatura de departamento, que procurará ter unha 

reunión quincenal co(s) profesor(es) que imparta(n) o reforzo de 2º, para os exentos 

de 2LEF, moitas veces de disciplinas tan dispares coma matemáticas, inglés, música... 

● Manter actualizada a sección correspondente ó Departamento dentro da páxina web 

do centro. 

● Realizar actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin a 

formación de xóvenes solidarios, tolerantes, críticos, creativos e sensibles. 

● Favorecer a continua formación profesional de todos os membros do departamento. 

● Actualizar, custodiar, facer inventario e manter os recursos do departamento; 

donando os exemplares excedentes de libros de lectura á biblioteca do centro. 

● Utilizar as novas tecnoloxías como ferramenta de traballo, tanto para o profesorado 

coma o alumnado. 
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2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 

 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 

de violencia contra a muller. 

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os 

conflitos. 

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades 

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura 
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i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

m. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 

permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona. 
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3.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL) 
 
 

Esta competencia resulta do acto comunicativo nas prácticas sociais concretas, 

onde o individuo interactúa cos demais, mediante textos en moi variadas modalidades, 

formatos e soportes. Estas situacións prácticas poden implicar o uso dunha ou varias 

linguas, en distintos ámbitos e de xeito individual ou colectivo. 

Esta imaxe do individuo coma axente comunicativo que produce, e non só recibe, 

mensaxes mediante as linguas con distintas finalidades, vai asociada a metodoloxías 

activas da aprendizaxe. Asemesmo, representa unha vía de coñecemento e contacto coa 

diversidade cultural que implica un factor de enrequecimento. 

 

O currículo da nosa materia, ao ter coma finalidade o desenvolvemento da 

capacidade para interactuar de xeito competente mediante a linguaxe, nos distintos 

ámbitos da actividade social, contribúe decisivamente no desenvolvemento de todos os 

aspectos que constitúen esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o 

uso dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua coma obxecto de 

observación transfírense, e aplican a aprendizaxe doutras. Esta aprendizaxe axuda a 

aumentar esta competencia sobre o uso lingüístico en xeral. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS DE CIENCIA E TECNOLOXÍA 

(CMCCT) 

 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razonamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predecir diferentes 

fenómenos no seu contexto. A nosa materia contribúe a esta competencia ao desenvolver 

a capacidade de abstracción, a relación lóxica entre conceptos e a súa representación 

gráfica mediante mapas conceptuais, diagramas de fluxo, mapas mentais, esquemas, etc. 
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Por outra banda, as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as que 

proporcionan un acercamento ao mundo físico e á interacción responsable con el, desde 

accións orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección 

e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos.  Así, estas competencias 

axudan no desenvolvemento do pensamento científico, xa que inclúen a aplicación dos 

métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que levan á 

adquisición  de coñecementos , o contraste de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao 

benestar social. Deste xeito, a aportación da nosa área prodúcese mediante o 

coñecemento e o dominio da linguaxe científica, e da relación dos avances científicos e 

tecnolóxicos no contexto no que se producen.  

 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

 

A competencia dixital é a que implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC para 

conseguir os obxectivos relacionados co traballo, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a 

inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación 

aos cambios que aportan as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 

conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser 

competente nun entorno dixital. 

 

Precisa, así pois, de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: 

textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora; así coma as súas pautas de 

decodificación e transferencia. Isto conleva ao coñecementos das principais aplicacións 

informáticas. O acceso ás fontes e o procesamento de información, e o coñecemento dos 

dereitos e liberdades que posúen as persoas no mundo dixital. 

 

A contribución, polo tanto, desta materia ao tratamento da información e 

competencia dixital é decisiva, pois unha das súas metas cífrase en proporcionar 

coñecementos e destrezas para a procura e selección de información relevante segundo 

diferentes necesidades, así coma para a súa reutilización na produción de textos orais e 

escritos propios. Moitas veces, isto precisará, por exemplo, o uso axeitado de bibliotecas 
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ou a utilización de Internet, e a realización guiada destas procuras será un medio para o 

desenvolvemento da competencia dixital. 

Ademais, o noso currículo inclúe o emprego de soportes electrónicos na 

composición e publicación de textos, de xeito que poidan abordarse de xeito máis eficaz 

algunhas operacións que interveñen no proceso de escritura (planificación, execución de 

texto, revisión, publicación…) e que constitúen un dos contidos básicos desta materia. 

 

         Igualmente, queda dentro do noso ámbito o uso dos elementos formais e das normas 

de uso dos novos xéneros discursivos vinculados ás redes sociais e a Internet, así coma o 

fomento da prevención dos riscos que existen para os usuarios destes novos sistemas de 

comunicación. 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

Estamos diante dunha competencia que é fundamental para a aprendizaxe 

permanente en distintos contextos formais, non formais e informais. Caracterízase pola 

habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe, que esixe a capacidade para 

motivarse por aprender para arrancar o proceso, e require coñecer e controlar os propios 

procesos de aprendizaxe. Esta competencia desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis 

eficaz e autónoma. 

 

Ademais de instrumento de comunicación, a linguaxe é un medio de 

representación do mundo e está na base do pensamento e do coñecemento. Acceder ao 

saber e á construción de coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente 

con dita competencia. 

 

Ase mesmo, os contidos de reflexión sobre a lingua recollen un conxunto de 

saberes conceptuais (metalinguaxe gramatical) e procedimentais (capacidade para 

analizar, contrastar, ampliar e reducir enunciados mediante o uso consciente de certos 

mecanismos gramaticais, substituír elementos do enunciado por outros gramaticalmente 

equivalentes, usar distintos esquemas sintácticos para expresar unha mesma idea, 

diagnosticar erros e reparalos, etc.), que se adquiren xunto coas actividades de 
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comprensión e composición de textos, e que se reutilizan para mellorar a aprendizaxe 

lingüística, é dicir, para aprender a aprender a lingua. 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Esixe entender o 

xeito no que pode procurarse un estado de saúde física e mental óptimo tanto para as 

persoas coma para as súas familias e o seu entorno social próximo, e saber como un estilo 

de vida saudable pode contribuír a isto. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de 

democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así coma da súa 

formulación na Constitución Española, na Carta dos Dereitos Fundamentais da UE e en 

declaración internacionais, e da súa aplicación en distintas institucións locais, rexionais, 

nacionais, europeas e internacionais. Isto inclúe o coñecemento dos acontecementos 

contemporáneos, así coma dos acontecementos máis destacados e das principais 

tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así coma da comprensión dos 

procesos sociais e culturais de carácter migratorio que conlevan a existencia de 

sociedades multiculturais no mundo globalizado. 

 

A aprendizaxe da lingua contribúe decisivamente ao desenvolvemento da 

competencia social e cidadá, entendida coma un conxunto de habilidades e destrezas para 

as relacións, a convivencia, o respecto e o entendemento entre persoas. Así é, aprender 

Lingua é aprender a comunicarse cos outros, a comprender o que estes transmiten e a 

aproximarse a outras realidades. 

 

A educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado coa 

competencia social e cidadá: a constatación da variedade dos usos da lingua e a 

diversidade lingüística, e a valoración de todas as linguas como igualmente aptas para 

desempeñar as funcións de representación e comunicación. Tamén se contribúe na 

medida en que se analiza como  a linguaxe transmite e sanciona prexuizos e imaxes 

esteriotipadas do mundo, para contribuír á erradicación dos usos discriminatorios. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 
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Esta competencia implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Significa 

adquirir conciencia da situación na que hai que intervir ou que hai que resolver, e saber 

elexir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes 

necesarias con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

 

Aprender a usar a lingua é tamén aprender a analizar e resolver problemas, xa que 

unha das funcións da linguaxe é regular e orientar a nosa propia actividade e a nosa 

interrelación cos demais; polo que  se poñen en funcionamento as habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en equipo (poñerse no sitio doutro, valorar as ideas dos 

demais, dialogar, negociar e traballar de xeito cooperativo e flexible) Por isto, a 

adquisición de habilidades lingüísticas contribúen a progresar na iniciativa persoal e na 

regulación da propia actividade con autonomía. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC) 

Traballar esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 

espírito crítico, e unha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, usadas coma fonte de enriquecemento e goce persoal, e consideralas 

parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Por outra banda, tamén incorpora un compoñente expresivo referido á propia 

capacidade estética e creadora, e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos 

distintos códigos artísticos e culturais, para poder usalas como medio de comunicación e 

expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida 

cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia 

comunidade coma doutras. 

 

Deste xeito, a lectura, interpretación e valoración das obras literarias contribúen 

ao desenvolvemento dunha competencia artística e cultural, entendida coma 

aproximación ao patrimonio literario e a temas recorrentes, que son expresión de 

preocupacións esenciais do ser humano. Polo tanto, a súa contribución será máis 

relevante se se establecen relacións entre as manifestacións literarias e outras 

manifestacións artísticas. 
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Finalmente, tamén se contribúe a esta competencia procurando que o mundo 

social da literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos ou a 

presencia do literario na prensa) adquira sentido para o alumnado. 
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 4. PRIMEIRO DE ESO. 

4.1. RELACIÓN ENTRE OS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS. 

*Os estándares básicos aparecen subliñados 
 

Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO 

Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
Aprendizaxe 

Instrument
os de 

avaliación 

Compe
tencias 
clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

h 

m 

B1.1. Escoita activa e 
observación das 
normas básicas que 
favorecen a 
comunicación. 

B1.1. Escoitar de forma 
activa e comprender o 
sentido global de textos 
orais. 

LCLB1.1.1. Recoñece e 
asume as regras de 
interacción, intervención 
e cortesía que regulan os 
debates e calquera 
intercambio comunicativo 
oral. 

Escalas de 
observació
n. 

CCL 

CSC 

a 

d 

g 

B1.2. Participación en 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
respectando as normas 
básicas de interacción, 
intervención e cortesía 
que regulan estas 
prácticas orais. 

B1.2. Valorar a 
importancia da 
conversa na vida social 
practicando actos de 
fala (contando, 
describindo, opinando, 
dialogando, etc.), en 
situacións 
comunicativas propias 
da actividade escolar. 

LCLB1.2.1. Intervén en 
actos comunicativos orais 
e valora a súa 
participación. 

Debates na 
clase. 

CCL 

CSIEE 

H B1.3. Coñecemento e 
uso progresivamente 
autónomo das 
estratexias necesarias 
para a produción e a 
avaliación de textos 
orais. Aspectos verbais 
e non verbais. 

B1.3. Recoñecer, 
interpretar e avaliar 
progresivamente a 
claridade expositiva, a 
adecuación, a 
coherencia e a cohesión 
do contido das 
producións orais 
propias e alleas, así 
como os aspectos 
prosódicos e os 
elementos non verbais 
(acenos, movementos, 

LCLB1.3.1. Coñece o 
proceso de produción de 
discursos orais valorando 
a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia 
do discurso e a cohesión 
dos contidos.  

Comentario
s de textos 
orais 
guiados. 

CCL 

CAA 

LCLB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión de 
tempos e do emprego de 
axudas audiovisuais en 

Escalas de 
observació
n de 
exposicións 
na clase.  

Análise de 

CD 
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ollada, etc.). calquera tipo de discurso. grabacións. 

LCLB1.3.3. Recoñece os 
erros da produción oral 
propia e allea a partir da 
práctica habitual da 
avaliación e 
autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

Fichas de 
avaliación e 
autoavaliac
ión. 

CAA 

g 

h 

B1.4. Coñecemento, 
uso e aplicación das 
estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do 
discurso, prácticas orais 
formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

B1.4. Aprender a falar 
en público, en 
situacións formais e 
informais, de xeito 
individual ou en grupo. 

LCLB1.4.1.Realiza 
presentacións orais.  

Producións 
orais na 
clase ou 
grabadas. 

CCL 

a 

d 

h 

m 

B1.5. Creación de 
textos orais e 
audiovisuais que 
reproduzan situacións 
reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

B1.5. Reproducir 
situacións reais ou 
imaxinarias de 
comunicación 
potenciando o 
desenvolvemento 
progresivo das 
habilidades sociais, a 
expresión verbal e non 
verbal, e a 
representación de 
realidades, sentimentos 
e emocións. 

LCLB1.5.1. Dramatiza e 
improvisa situacións reais 
ou imaxinarias de 
comunicación. 

Realización 
de 
pequenas 
dramatizaci
óns na 
clase ou 
grabadas. 

 

CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

h 

n 

B2.1. Lectura, 
comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
persoal, educativo ou 
escolar, e de ámbito 
social. 

B2.1. Ler, 
comprender, 
interpretar e 
valorar textos en 
diferentes 
formatos e 
soportes. 

LCLB2.1.1. Retén 
información e recoñece a 
idea principal e as ideas 
secundarias, 
comprendendo as relacións 
entre elas. 

Probas escritas 
de 
comprensión 
lectora. 

Caderno de 
traballo 

Lectura de 
textos  

CCL 

LCLB2.1.2. Entende 
instrucións escritas de 
certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e 

Probas escritas 
de 
interpretación 
de textos da 
vida cotiá. 

CCL 
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nos procesos de 
aprendizaxe. 

LCLB2.1.3. Interpreta, 
explica e deduce a 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, 
etc. 

Probas 
específicas de 
interpretación 
de datos. 

CMCCT 

b 

e 

h 

B2.2. Utilización 
progresivamente 
autónoma da biblioteca 
escolar e das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación como 
fonte de obtención de 
información. Educación 
para o uso, o 
tratamento e a 
produción de 
información. 

B2.2. Procurar e 
manexar 
información, na 
biblioteca e 
noutras fontes, en 
papel ou dixital, 
para integrala nun 
proceso de 
aprendizaxe 
continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 
autónomo, diversas fontes 
de información integrando 
os coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

Pequenos 
traballos de 
aplicación e 
síntese. 

CD 

LCLB2.2.2. Coñece e 
manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou en 
versión dixital. 

Controles e 
caderno de 
traballo. 

CD 

LCLB2.2.3. Coñece o 
funcionamento de 
bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas 
dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente 
libros, vídeos, etc. 

Pequenos 
traballos de 
investigación.  

 Escalas de 
observación. 

CD 

g 

h 

B2.3. Coñecemento e 
uso das técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización da 
información, redacción 
e revisión do texto. A 
escritura como 
proceso. 

B2.3. Aplicar 
progresivamente 
as estratexias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, 
árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

Textos escritos. 

 Caderno de 
traballo. 

CSIEE 

h 

l 

B2.4. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
relacionados co ámbito 
persoal, co educativo 
ou escolar e co social. 

B2.4. Escribir 
textos en 
diferentes 
soportes e 
formatos, en 
relación co ámbito 

LCLB2.4.1. Escribe textos 
propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou 
educativo e social, 
imitando textos modelo. 

Produción de 
textos escritos. 

CCL 

LCLB2.4.2. Escribe textos Produción de CCL 
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B2.5. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais narrativos, 
descritivos, instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos e 
escritura de textos 
dialogados. 

de uso.  narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados, imitando textos 
modelo. 

textos escritos. 

LCLB2.4.3. Realiza 
esquemas e mapas, e 
explica por escrito o 
significado dos elementos 
visuais que poden aparecer 
nos textos. 

Traballos de 
aplicación e 
síntese. 

CMCCT 

CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

b 

h 

B3.1. Recoñecemento, 
uso e explicación das 
categorías gramaticais: 
substantivo, adxectivo, 
determinante, 
pronome, verbo, 
adverbio, preposición, 
conxunción e 
interxección. 

B3.2. Coñecemento, 
uso e valoración das 
normas ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o seu 
valor social e a 
necesidade de cinguirse 
a elas para conseguir 
unha comunicación 
eficaz. 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas 
de uso para resolver 
problemas de 
comprensión de textos 
orais e escritos e para a 
composición e a 
revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este 
coñecemento para 
corrixir erros de 
concordancia en textos 
propios e alleos. 

Probas de 
exercicios 
gramaticais.  

 Produción de 
textos. 

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e 
corrixe erros ortográficos 
e gramaticais en textos 
propios e alleos, 
aplicando os 
coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción 
de textos nas súas 
producións orais, escritas 
e audiovisuais. 

Probas de 
exercicios 
gramaticais.  

 Produción de 
textos. 

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e 
utiliza adecuadamente as 
formas verbais nas súas 
producións orais e 
escritas. 

Probas de 
exercicios 
gramaticais.  

 Produción de 
textos. 

CCL 

e 

h 

B3.3. Manexo de 
dicionarios e outras 
fontes de consulta en 
papel e formato dixital 
sobre o uso da lingua. 

B3.2. Usar de forma 
efectiva os dicionarios e 
outras fontes de 
consulta, tanto en papel 
como en formato 
dixital, para resolver 
dúbidas en relación ao 
manexo da lingua e para 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver as súas dúbidas 
sobre o uso da lingua e 
para ampliar o seu 
vocabulario. 

Probas de 
exercicios 
de 
vocabulario. 

 Caderno de 
traballo. 

CD 
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enriquecer o propio 
vocabulario. 

h B3.4. Recoñecemento, 
uso e explicación dos 
conectores textuais e 
dos principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais como 
léxicos. 

B3.3. Identificar os 
conectores textuais e os 
principais mecanismos 
de referencia interna 
presentes nos textos, 
recoñecendo a súa 
función na organización 
do contido do discurso. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa 
e explica os conectores 
textuais (de adición, 
contraste e explicación) e 
os principais mecanismos 
de referencia interna, 
gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a 
súa función na 
organización do contido 
do texto. 

Análise de 
textos 
escritos a 
nivel de 
cohesión.  

 Producción 
de textos 
cohesionado
s. 

CCL 

a 

h 

B3.5. Recoñecemento, 
uso e explicación dos 
recursos de 
modalización en 
función da persoa que 
fala ou escribe. 
Expresión da 
obxectividade e da 
subxectividade a través 
das modalidades 
oracionais e as 
referencias internas ao 
emisor e ao receptor 
nos textos. 

B3.4. Identificar a 
intención comunicativa 
da persoa que fala ou 
escribe.  

LCLB3.4.1. Recoñece a 
expresión da 
obxectividade ou 
subxectividade 
identificando as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, 
exclamativas, 
desiderativas, dubitativas 
e imperativas en relación 
coa intención 
comunicativa do emisor. 

Probas orais e 
escritas. 

CSC 

CCL 

i 

l 

B3.6. Participación en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensións 
sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

B3.5. Participar en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensións 
sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

LCLB3.5.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 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. 

Pequenos 
traballos 
individuais 
ou en  
grupo. 

CCL 

CAA 
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a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.7. Recoñecemento 
da diversidade 
lingüística propia do 
ámbito persoal, social e 
mediático. 

B3.6. Recoñecer e 
valorar a diversidade 
lingüística, con especial 
atención á realidade do 
centro docnete e do 
ámbito social do 
alumnado. 

LCLB3.6.1. Coñece e 
valora a diversidade 
lingüística do seu grupo, 
do centro docente e do 
seu ámbito social 
próximo. 

Elaboración 
de mapas 
lingüísticos. 

 Comentarios 
de textos. 

CSC 

g 

h 

B3.8. Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

B3.7. 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. 

LCLB3.7.1. 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. 

Produción de 
textos 
escritos. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

h 

l 

n 

B4.1. Lectura libre de 
obras da literatura 
española e universal, e 
da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, 
de enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 
intereses literarios, e a 
súa autonomía de 
lectura. 

B4.1. Ler fragmentos ou 
obras da literatura 
española e universal de 
todos os tempos, e da 
literatura xuvenil, 
próximas aos propios 
gustos e ás propias 
afeccións, amosando 
interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e 
comprende cun grao 
crecente de interese e 
autonomía obras 
literarias próximas aos 
seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus 
intereses. 

Probas 
escritas 
sobre un 
libro de 
lectura. 

 Pequeno 
traballo 
monográfico 
guiado  
sobre un 
libro de 
lectura. 

CCL 

CCE
C 

h 

l 

n 

B4.1. Lectura libre de 
obras da literatura 
española e universal, e 
da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, 
de enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 

B4.2. Fomentar o gusto 
e o hábito pola lectura 
en todas as súas 
vertentes: como fonte 
de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer e 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes aos nosos, 
reais ou imaxinarios. 

LCLB4.2.1. Fala na clase 
dos libros e comparte as 
súas impresións cos 
compañeiros e coas 
compañeiras. 

Debates 
literarios na 
aula. 

CCE
C 

LCLB4.2.2. Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desenvolvendo 
progresivamente a 
expresión corporal como 

Lecturas 
dramatizadas 
na clase ou   
grabadas. 

CCE
C 

CSC 
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intereses literarios, e a 
súa autonomía de 
lectura. 

manifestación de 
sentimentos e emocións, 
respectando as 
producións das demais 
persoas. 

h 

l 

n 

B4.2. Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir da 
lectura de textos 
utilizando as 
convencións formais do 
xénero e con intención 
lúdica e creativa. 

B4.3. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do xénero, 
con intención lúdica e 
creativa. 

LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados seguindo 
as convencións do xénero 
con intención lúdica e 
creativa. 

Produción de 
textos 

CCL 

CCE
C 

LCLB4.3.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

Produción de 
textos. 

CCE
C 

CSIE 
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4.2 TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES E UNIDADES DOS ESTÁNDARES 

*Os estándares básicos aparecen en vermello 
 

1º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 
FALAR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B1.1.1  Recoñece e asume as regras de 
interacción, intervención e cortesía que 
regulan os debates e calquera intercambio 
comunicativo oral. 

 
x 

 

 

   
x 

 

 

  
x 

 

 

B1.2.1  Intervén en actos comunicativos orais e 
valora a súa participación. 

x x x x 
x x  

 
 x   

B1.3.1  Coñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

 
x 

 

 

     
x 

  

 

 

B1.3.2  Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal, da 
xestión de tempos e do emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso 

 

 

x     x  x 

  

B1.3.3  Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual 
da avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

 

 

 x        X 

B1.4.1  Realiza presentacións orais.  x   
x 

    
x 

  

B1.5.1  Dramatiza e improvisa situacións reais ou 
imaxinarias de comunicación. 

  x  
 

   x   X 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 
ESCRIBIR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B2.1.1  Retén información e recoñece a idea 
principal e as ideas secundarias, 
comprendendo as relacións entre elas. 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x X 
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B2.1.2  Entende instrucións escritas de certa 
complexidade que lle permiten 
desenvolverse en situacións da vida cotiá e 
nos procesos de aprendizaxe 

   

 

  x 

 

    

B2.1.3  Interpreta, explica e deduce a información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuais, esquemas, etc. 

  

 

 
x 

 
x 

     

 

 

B2.2.1  Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes 
de información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

 

 

  
x 

 
x 

 
x 

    

  

B2.2.2  Coñece e manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou en versión dixital. 

 
x 

          

B2.2.3  Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas 
dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

    

x 

    
x 

 

  
 

B2.3.1  Aplica técnicas diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta borradores de 
escritura. 

  
x 

  

 

 
x 

    
x 

  

B2.4.1  Escribe textos propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

 
x 

   

 

  
x 

     

B2.4.2  Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

  
x 

 
x 

 
x  

 
x 

     
x 

 
X 

B2.4.3  Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos. 

    

x 

  
x 

     

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B3.1.1  Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

 
x 

 
x 

x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

x 

   

 

B3.1.2  Recoñece e corrixe erros ortográficos e 
gramaticais en textos propios e alleos, 
aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e audiovisuais. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

X 
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B3.1.3  Coñece e utiliza adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais e escritas. 

  
 

  
x 

 
x 

    
 

 

B3.2.1  Utiliza fontes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver as súas 
dúbidas sobre o uso da lingua e para 
ampliar o seu vocabulario 

 
 
x 

 

        
x 

x  

B3.3.1  Recoñece, usa e explica os conectores 
textuais (de adición, contraste e 
explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e léxicos (elipse 
e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na 
organización do contido do texto. 

 

 

     
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

   

B3.4.1  Recoñece a expresión da obxectividade ou 
subxectividade identificando as 
modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor 

    

 

   
 
x 

 
 
x 

 

  

B3.5.1  Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

   
 
 
x 

 

 

   
 
 
x 

    

B3.6.1  Coñece e valora a diversidade lingüística 
do seu grupo, do centro docente e do seu 
ámbito social próximo. 

    

 

      
x 

 

B3.7.1  Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en 
calquera das outras. 

    

 

      
 
 
x 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B4.1.1  Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos, ás súas afeccións 
e aos seus intereses. 

  

 

 
x 

   

x 

   
 

X 
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B4.2.1  Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas 
compañeiras. 

   
 

   
x  

    
X 

B4.2.2  Dramatiza fragmentos literarios breves 
desenvolvendo progresivamente a 
expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as 
producións das demais persoas 

  

 

      
 
x 

 

x 

 

B4.3.1  Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados 
seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

 

 

      
x 

 
x 

 

 X 

B4.3.2  Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

 

 

      
x 

 
x 

   
X 

 
 
 
4.3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 

 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os 
debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación 

Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

Realiza presentacións orais. 

Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo 
as relacións entre elas 

 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 
aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e audiovisuais. 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e 
escritas. 
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Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e 
os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando a súa función na organización do contido do texto. 

Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre 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. 

Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas 
aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
(CMCBCT) 

 Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuais, esquemas, etc. 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión 
de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso 

Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, 
e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos  

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas 
sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
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recensións sobre 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. 

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

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os 
debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación 

Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro docente e do seu 
ámbito social próximo. 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión 
corporal como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións 
das demais persoas 

 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)  

 Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. 

. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura 

. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios sentimentos. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

 

Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas 
aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e coas 
compañeiras. 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión 
corporal como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións 
das demais persoas. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios sentimentos. 
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3.4. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
 
Os contidos traballados en cada unidad son os que figuran na táboa do apartado 3.1 
 
PRIMEIRA AVALIACIÓN: unidades da 1 á 4 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 
 
SEGUNDA AVALIACIÓN: unidades da 5 á 8 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 
 
TERCEIRA AVALIACIÓN: unidades da 9 á 12 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 
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5. SEGUNDO DE ESO. 

5.1. RELACIÓN ENTRE OS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
COMPETENCIAS. 

*Os estándares básicos aparecen suliñados 
 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

H 

M 

B1.1. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de 
textos orais en 
relación co 
ámbito de uso: 
ámbito persoal, 
educativo ou 
escolar, e social.  

B1.1. Escoitar de 
forma activa, 
comprender, 
interpretar e 
valorar textos 
orais propios dos 
ámbitos persoal, 
educativo ou 
escolar, e social.  

LCLB1.1.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais propios do ámbito 
persoal, escolar, 
educativo e social, 
identificando a estrutura, 
a información relevante e 
a intención comunicativa 
do/da falante. 

CCL 

LCLB1.1.2. Retén 
información relevante e 
extrae informacións 
concretas. 

CCL 

LCLB1.1.3. Segue e 
interpreta instrucións 
orais respectando a 
xerarquía dada. 

CCL 

H 

M 

B1.2. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de 
textos orais en 
relación coa súa 
finalidade: textos 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
textos 
argumentativos. 
Diálogo. 

B1.2. Escoitar de 
xeito activo, 
comprender, 
interpretar e 
valorar textos 
orais de diferente 
tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais de intención 
narrativa, descritiva, 
instrutiva, expositiva e 
argumentativa, 
identificando a 
información relevante, 
determinando o tema e 
recoñecendo a intención 
comunicativa do/da 
falante, así como a súa 
estrutura e as estratexias 
de cohesión textual oral. 

CCL 

LCLB1.2.2. Retén CCL 
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información relevante e 
extrae informacións 
concretas.  

LCLB1.2.3. Utiliza 
progresivamente os 
instrumentos adecuados 
para localizar o 
significado de palabras ou 
enunciados descoñecidos 
(demanda axuda, procura 
en dicionarios, lembra o 
contexto en que aparece, 
etc.). 

CAA 

LCLB1.2.4. Resume textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos de forma 
clara, recollendo as ideas 
principais e integrando a 
información en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 
semanticamente. 

CCL 

CAA 

H 

M 

B1.3. Escoita activa 
e cumprimento 
das normas 
básicas que 
favorecen a 
comunicación. 

B1.3. Escoitar de 
xeito activo e 
comprender o 
sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.3.1. Observa e 
analiza as intervencións 
particulares de cada 
participante nun debate 
tendo en conta o ton 
empregado, a linguaxe 
que se utiliza, o contido e 
o grao de respecto cara 
ás opinións das demais 
persoas. 

CCL 

CSC 

H B1.4. Coñecemento 
e uso 
progresivamente 
autónomo das 
estratexias 
necesarias para a 
produción e a 
avaliación de 
textos orais. 
Aspectos verbais 
e non verbais. 

▪ B1.4. 
Comprender o 
sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.4.1. Recoñece o 
proceso de produción de 
discursos orais valorando 
a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia 
do discurso e a cohesión 
dos contidos.  

CSIE 

LCLB1.4.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe 
non verbal e da xestión 
de tempos, e o emprego 

CD 
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de axudas audiovisuais en 
calquera tipo de discurso. 

LCLB1.4.3. Recoñece os 
erros da produción oral 
propia e allea a partir da 
práctica habitual da 
avaliación e 
autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

CAA 

G 

h 

B1.5. 
Coñecemento, 
uso e aplicación 
das estratexias 
necesarias para 
falar en público: 
planificación do 
discurso, 
prácticas orais 
formais e 
informais, e 
avaliación 
progresiva. 

B1.5. Aprender a 
falar en público, 
en situacións 
formais e 
informais, de 
xeito individual 
ou en grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza 
presentacións orais.  

CCL 

LCLB1.5.2. Realiza 
intervencións non 
planificadas dentro da 
aula, analizando e 
comparando as 
similitudes e as diferenzas 
entre discursos formais e 
espontáneos. 

CSC 

LCLB1.5.3. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas 
orais. 

CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando 
a súa mensaxe á 
finalidade da práctica 
oral. 

CCL 

A 

d 

g 

B1.6. Participación 
en debates, 
coloquios e 
conversas 
espontáneas 
respectando as 
normas básicas 
de interacción, 
intervención e 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orais. 

B1.7. Creación de 
textos orais e 

B1.6. Participar e 
valorar a 
intervención en 
debates, 
coloquios e 
conversas 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. Cínguese ao 
tema, non divaga e 
atende as instrucións 
do/da moderador/a en 
debates e coloquios. 

CSC 

LCLB1.6.2. Respecta as 
normas de cortesía que 
deben dirixir as conversas 
orais axustándose á 
quenda de palabra, 
respectando o espazo, 
xesticulando 
adecuadamente, 

CCL 

CSC 
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audiovisuais que 
reproduzan 
situacións reais 
ou imaxinarias de 
comunicación. 

escoitando activamente 
as demais persoas e 
usando fórmulas de 
saúdo e despedida. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

B 

h 

B2.1. Coñecemento 
e uso das técnicas 
e estratexias 
necesarias para a 
comprensión de 
textos escritos. 

B2.1. Aplicar 
estratexias de 
lectura 
comprensiva e 
crítica de textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica 
diferentes estratexias de 
lectura en función do 
obxectivo e o tipo de 
texto. 

CCL 

LCLB2.1.2. Comprende o 
significado das palabras 
propias de nivel formal da 
lingua e incorpóraas ao 
seu repertorio léxico. 

CCL 

LCLB2.1.3. Relaciona a 
información explícita e 
implícita dun texto, e 
pona en relación co 
contexto. 

CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce a idea 
principal dun texto e 
recoñece as ideas 
secundarias, 
comprendendo as 
relacións que se 
establecen entre elas.  

CCL 

LCLB2.1.5. Fai inferencias e 
hipóteses sobre o sentido 
dunha frase ou dun texto 
que conteña diferentes 
matices semánticos e que 
favorezan a construción 
do significado global e a 
avaliación crítica. 

CMCCT 

B 

h 

l 

B2.2. Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 

B2.2. Ler, 
comprender, 
interpretar e 
valorar textos en 
diferentes 
formatos e 

LCLB2.2.1. Localiza, 
relaciona e secuencia 
informacións explícitas e 
implícitas nun texto, e 
deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

CCL 
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expositivos e 
argumentativos. 

soportes. LCLB2.2.2. Interpreta, 
explica e deduce a 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, 
etc. 

CMCCT 

B 

e 

h 

B2.3. Utilización 
progresivamente 
autónoma da 
biblioteca escolar 
e das tecnoloxías 
da información e 
da comunicación 
como fonte de 
obtención de 
información. 
Educación para o 
uso, o tratamento 
e a produción de 
información. 

B2.3. Procurar e 
manexar 
información, na 
biblioteca e 
noutras fontes, 
en papel ou 
dixital, para 
integrala nun 
proceso de 
aprendizaxe 
continua. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito 
autónomo diversas fontes 
de información 
integrando os 
coñecementos adquiridos 
nos seus discursos orais 
ou escritos. 

CD 

LCLB2.3.2. Coñece o 
funcionamento de 
bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar 
autonomamente libros, 
vídeos, etc. 

CD 

G 

h 

B2.4. Coñecemento 
e uso das técnicas 
e as estratexias 
para a produción 
de textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización da 
información, 
redacción e 
revisión do texto. 
A escritura como 
proceso. 

B2.4. Aplicar 
progresivamente 
as estratexias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, 
árbores, mapas 
conceptuais etc.) e 
redacta borradores de 
escritura. 

CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos 
usando o rexistro 
adecuado, organizando as 
ideas con claridade, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineais 
cohesionadas e 
respectando as normas 
gramaticais e 
ortográficas.  

CCL 

E 

h 

i 

l 

B2.5. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
relacionados co 
ámbito persoal, 

B2.5. Escribir textos 
en diferentes 
soportes e 
formatos, en 
relación co 

LCLB2.5.1. Escribe textos 
propios do ámbito 
persoal e familiar, escolar 
ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

CCL 
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educativo ou 
escolar, e social. 

B2.6. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos, e 
escritura de 
textos dialogados. 

ámbito de uso.  LCLB2.5.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados, imitando 
textos modelo. 

CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza 
esquemas e mapas, e 
explica por escrito o 
significado dos elementos 
visuais que poden 
aparecer nos textos. 

CMCCT 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

B 

h 

B3.1. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
das categorías 
gramaticais: 
substantivo, 
adxectivo, 
determinante, 
pronome, verbo, 
adverbio, 
preposición, 
conxunción e 
interxección. 

B3.2. 
Coñecemento, 
uso e valoración 
das normas 
ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o 
seu valor social e 
a necesidade de 
cinguirse a elas 
para conseguir 
unha 
comunicación 
eficaz. 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos 
sobre a lingua e 
as súas normas 
de uso para 
resolver 
problemas de 
comprensión de 
textos orais e 
escritos, e para a 
composición e a 
revisión 
progresivamente 
autónoma dos 
textos propios e 
alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este 
coñecemento para 
corrixir erros de 
concordancia en textos 
propios e alleos. 

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e 
corrixe erros ortográficos 
e gramaticais en textos 
propios e alleos, 
aplicando os 
coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción 
de textos nas súas 
producións orais, escritas 
e audiovisuais. 

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 
adecuadamente as 
formas verbais nas súas 
producións orais e 
escritas. 

CCL 

B 

h 

B3.3. Comprensión 
e interpretación 
dos compoñentes 
do significado das 
palabras: 

B3.2. Comprender 
o significado das 
palabras en toda 
a súa extensión 
para recoñecer e 

LCLB3.2.1. Diferencia os 
compoñentes denotativos 
e connotativos no 
significado das palabras 
dentro dunha frase ou un 

CCL 



35 

 

denotación e 
connotación.  

diferenciar os 
usos obxectivos 
dos subxectivos. 

texto oral ou escrito. 

H B3.4. Coñecemento 
reflexivo das 
relacións 
semánticas que 
se establecen 
entre as palabras. 

B3.3. Comprender 
e valorar as 
relacións de 
igualdade e de 
contrariedade 
que se establecen 
entre as palabras 
e o seu uso no 
discurso oral e 
escrito. 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa 
sinónimos e antónimos 
dunha palabra, e explica 
o seu uso concreto nunha 
frase ou nun texto oral ou 
escrito. 

CCL 

H 

n 

B3.5. Observación, 
reflexión e 
explicación dos 
cambios que 
afectan o 
significado das 
palabras: causas e 
mecanismos. 
Metáfora, 
metonimia, 
palabras tabú e 
eufemismos. 

B3.4. Recoñecer os 
cambios de 
significado que 
afectan a palabra 
no texto: 
metáfora, 
metonimia, 
palabras tabú e 
eufemismos. 

LCLB3.4.1. Recoñece e 
explica o uso metafórico 
e metonímico das 
palabras nunha frase ou 
nun texto oral ou escrito. 

CCEC 

LCLB3.4.2. Recoñece e 
explica os fenómenos 
contextuais que afectan o 
significado global das 
palabras: tabú e 
eufemismo. 

CCEC 

H B3.6. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos conectores 
textuais e dos 
principais 
mecanismos de 
referencia 
interna, tanto 
gramaticais como 
léxicos. 

B3.5. Identificar os 
conectores 
textuais e os 
principais 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes nos 
textos, 
recoñecendo a 
súa función na 
organización do 
contido do 
discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 
explica os conectores 
textuais (de adición, 
contraste e explicación) e 
os principais mecanismos 
de referencia interna, 
gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a 
súa función na 
organización do contido 
do texto. 

CCL 

A 

h 

B3.7. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos recursos de 
modalización en 
función da persoa 

B3.6. Identificar a 
intención 
comunicativa da 
persoa que fala 
ou escribe.  

LCLB3.6.1. Explica a 
diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos 
e modos verbais. 

CCL 
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que fala ou 
escribe. Expresión 
da obxectividade 
e a 
subxectividade a 
través das 
modalidades 
oracionais e as 
referencias 
internas ao 
emisor e ao 
receptor nos 
textos. 

I 

l 

B3.8. Participación 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes 
no centro 
docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

B3.7. Participar en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes 
no centro 
docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

LCLB3.7.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 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 

A 

h 

i 

ñ 

o 

B3.9. 
Recoñecemento 
da diversidade 
lingüística propia 
do ámbito 
persoal, social e 
mediático. 

B3.8. Recoñecer e 
valorar a 
diversidade 
lingüística, con 
especial atención 
á realidade 
galega. 

LCLB3.8.1. Coñece e valora 
a diversidade lingüística 
de Galicia. 

CSC 

G 

h 

B3.10. 
Identificación e 
progresiva 
utilización dos 

B3.9. Reflexionar 
sobre o sistema e 
as normas de uso 
das linguas, 

LCLB3.9.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 

CAA 
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coñecementos 
sobre as linguas 
para desenvolver 
unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

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. 

oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e 
a produción dos textos 
traballados en calquera 
das outras. 

 Bloque 4. Educación literaria  

H 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura 
española e 
universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para 
lograr o 
desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

B4.1. Ler 
fragmentos ou 
obras da 
literatura 
española e 
universal de 
todos os tempos 
e da literatura 
xuvenil, próximas 
aos propios 
gustos e ás 
afeccións, 
amosando 
interese pola 
lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende 
cun grao crecente de 
interese e autonomía 
obras literarias próximas 
aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus 
intereses. 

CCL 

H 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura 
española e 
universal, e da 
literatura xuvenil 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para 
lograr o 

B4.2. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 
literatura e o 
resto das artes 
(música, pintura, 
cine, etc.), como 
expresión do 
sentimento 
humano, 
analizando e 
interrelacionando 
obras literarias, 

LCLB4.2.1. Desenvolve 
progresivamente a 
capacidade de reflexión 
observando, analizando e 
explicando a relación 
entre diversas 
manifestacións artísticas 
de todas as épocas 
(música, pintura, cine, 
etc.). 

CCEC 

LCLB4.2.2. Recoñece e 
comenta o mantemento 

CAA 
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desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

musicais, 
arquitectónicas, 
etc. personaxes e 
temas de todas as 
épocas. 

ou a evolución de 
personaxes-tipo, temas e 
formas ao longo de 
diversos períodos 
histórico-literarios ata a 
actualidade. 

H 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura 
española e 
universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para 
lograr o 
desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

B4.3. Fomentar o 
gusto e o hábito 
pola lectura en 
todas as súas 
vertentes: como 
fonte de acceso 
ao coñecemento 
e como 
instrumento de 
lecer e diversión 
que permite 
explorar mundos 
diferentes aos 
nosos, reais ou 
imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos 
libros e comparte as súas 
impresións cos/coas 
compañeiros/as. 

CCL 

CSC 

LCLB4.3.2. Le en voz alta 
modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en 
elementos da 
comunicación non verbal 
e potenciando a 
expresividade verbal. 

CCL 

H 

l 

n 

B4.2. Redacción de 
textos de 
intención literaria 
a partir da lectura 
de textos, 
utilizando as 
convencións 
formais do 
xénero e con 
intención lúdica e 
creativa. 

B4.4. Redactar 
textos persoais de 
intención literaria 
seguindo as 
convencións do 
xénero, con 
intención lúdica e 
creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados seguindo 
as convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

CCL 

CCEC 

LCLB4.4.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

CAA 
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5.2.  TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES E UNIDADES DOS ESTÁNDARES 

*Os estándares básicos aparecen en vermello 
 

2º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 
FALAR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B1.1.1 Comprende o sentido global de textos orais 
propios do ámbito persoal, 
escolar/educativo e social, identificando a 
estrutura, a información relevante e a 
intención comunicativa do/da falante.  

 
X 

X 

X 

X X X 
 

X 

X 

X X 
 

X 

X 

B1.1.2  Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

X X X X 
X X X 

X 
X X X X 

B1.1.3  Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada.  

X 
 

X 
X 

X X X X X 
 

X X 
X 

X 

B1.2.1  Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, 
instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa do/da falante, así 
como a súa estrutura e as estratexias de 
cohesión textual oral. 

 

X 

X X X      

  

B1.2.2  Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

X 
X 

X X X X X X X X X X 

B1.2.3 Utiliza progresivamente os instrumentos 
adecuados para localizar o significado de 
palabras ou enunciados descoñecidos 
(demanda axuda, procura en dicionarios, 
lembra o contexto en que aparece, etc.). 

X X X X 

X 

X X X X 

X 

X X 

B1.2.4 Resume textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e argumentativos 
de forma clara, recollendo as ideas 
principais e integrando a información en 
oracións que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

 X X X 

X 

       

B1.3.1 Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun 
debate tendo en conta o ton empregado, a 
linguaxe que se utiliza, o contido e o grao 
de respecto cara ás opinións das demais 
persoas. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 
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B1.4.1 Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

X   X 

 

 X      

B1.4.2 Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da 
xestión de tempos, e o emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

X X X X 

X 

X X      

B1.4.3 Recoñece os erros da produción oral propia 
e allea a partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.5.1 Realiza presentacións orais. X X X X 
X 

X X X X X X X 

B1.5.2 Realiza intervencións non planificadas 
dentro da aula, analizando e comparando 
as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.5.3 Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal da lingua nas súas 
prácticas orais. 

 X X X 

X 

X X X     

B1.5.4 Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á 
finalidade da práctica oral. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.6.1 Cínguese ao tema, non divaga e atende as 
instrucións do/da moderador/a en debates 
e coloquios. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.6.2 Respecta as normas de cortesía que deben 
dirixir as conversas orais axustándose á 
quenda de palabra, respectando o espazo, 
xesticulando adecuadamente, escoitando 
activamente as demais persoas e usando 
fórmulas de saúdo e despedida. 

X 
 
 

X X X 

X 

X X X X X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 
ESCRIBIR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 
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CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B2.1.1  Pon en práctica diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo e o tipo de 
texto. 

 
 

 
X X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 X 

 
 

 
 

 
  

B2.1.2  Comprende o significado das palabras 
propias de nivel formal da lingua e 
incorpóraas ao seu repertorio léxico. 

 X X 
 

   

 

    

B2.1.3 Relaciona a información explícita e implícita 
dun texto, e pona en relación co contexto. 

X X 
X 

 
X 

 
X 

X X X   
 

 

B2.1.4 Deduce a idea principal dun texto e 
recoñece as ideas secundarias, 
comprendendo as relacións que se 
establecen entre elas. 

 

X 

X X 
 

X 
 

X 
 

X    

  

B2.1.5  Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido 
dunha frase ou dun texto que conteña 
diferentes matices semánticos e que 
favorezan a construción do significado 
global e a avaliación crítica. 

X 

X 

X          

B2.2.1  Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun 
texto, e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

 X X X 

X 

X X X  
 

 

  
 

B2.2.2  Interpreta, explica e deduce a información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuais, esquemas, etc. 

X X 
 

X X 

X 

X 
 

X X X X 
 

X X 

B2.3.1  Utiliza de xeito autónomo diversas fontes 
de información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

X 
 

X X X 

X 

X X 
 

X X X X X 

B2.3.2  Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas 
dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X X X X X 
 

X 
 

B2.4.1  Aplica técnicas diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta borradores de 
escritura. 

X X X X 

X 

X X 
 

X X X X X 

B2.4.2  Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, 
enlazando enunciados en secuencias lineais 
cohesionadas e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 
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B2.5.1 Escribe textos propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

    

 

 X      

B2.5.2  Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

 X X X 

X 

       

B2.5.3 Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos. 

    

 

X X      

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B3.1.1  Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

 
X 

 
x 

x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

x 

   

 

B3.1.2  Recoñece e corrixe erros ortográficos e 
gramaticais en textos propios e alleos, 
aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e audiovisuais. 

 
 

X 

 
 
x 

 
 
x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

B3.1.3  Coñece e utiliza adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais e escritas. 

  
 

   X X   
 

 

B3.2.1  Diferencia os compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras 
dentro dunha frase ou un texto oral ou 
escrito. 

 

 

X        

  

B3.3.1  Recoñece e usa sinónimos e antónimos 
dunha palabra, e explica o seu uso concreto 
nunha frase ou nun texto oral ou escrito. 

 

 

X     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

   

B3.4.1  Recoñece e explica o uso metafórico e 
metonímico das palabras nunha frase ou 
nun texto oral ou escrito. 

  X  

 

    

 

X  

B3.4.2  Recoñece e explica os fenómenos 
contextuais que afectan o significado global 
das palabras: tabú e eufemismo. 

  X  
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B3.5.1  Recoñece, usa e explica os conectores 
textuais (de adición, contraste e 
explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e léxicos (elipse 
e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a súa función na 
organización do contido do texto. 

 X X X 

X 

X       

 B3.6.1 Explica a diferenza significativa que implica 
o uso dos tempos e modos verbais 

    

 

 X X    
 
 
x 

 

 B3.7.1 Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

 B3.8.1  Coñece e valora a diversidade lingüística de 
Galicia. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

 B3.9.1  Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e a 
produción dos textos traballados en 
calquera das outras. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B4.1.1  Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos, ás súas afeccións 
e aos seus intereses. 

X X 

X 

X 
 

X X X 

X 

X X X 
 

X 

B4.2.1  Desenvolve progresivamente a capacidade 
de reflexión observando, analizando e 
explicando a relación entre diversas 
manifestacións artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, cine, etc.). 

X X X 

X 

X X X 
 

X 

X X X X 
 

B4.2.2 Recoñece e comenta o mantemento ou a 
evolución de personaxes-tipo, temas e 
formas ao longo de diversos períodos 
histórico-literarios ata a actualidade. 

  

 

      
 

X 

 

 

 



44 

 

B4.3.1 Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. 

X 
X 

X X X X X X 
 

X 
 

X 
X X 

B4.3.2  Le en voz alta modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da 
comunicación non verbal e potenciando a 
expresividade verbal. 

X 

X 

X X X X X X 
 

X 
 

X X X 

 B4.4.1  Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados 
seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

X 

     X X    

 B4.4.2  Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

 
 
5.3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 

Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e 
social, identificando a estrutura, a información relevante e a intención comunicativa do/da 
falante. 

Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía dada. 

Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 
expositiva e argumentativa, identificando a información relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as 
estratexias de cohesión textual oral. 

Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

  Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que 
poden aparecer nos textos. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de 
tempos, e o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que 
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poden aparecer nos textos. 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de palabras ou 
enunciados descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o contexto en 
que aparece, etc.). 

Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de forma 
clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se 
relacionen loxicamente e semanticamente. 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

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

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao 
longo de diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade. 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios sentimentos. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate tendo en 
conta o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás 
opinións das demais persoas. 

Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, analizando e comparando as similitudes 
e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

Cínguese ao tema, non divaga e atende as instrucións do/da moderador/a en debates e 
coloquios. 

Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de 
palabra, respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as 
demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida. 

Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. 

Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión procedentes 
dos medios de comunicación, distinguindo a información da persuasión na publicidade e a 
información da opinión en noticias, reportaxes, etc., identificando as estratexias de 
enfatización e de expansión. 

. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas 
identificando a información salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido 
que regulan os intercambios comunicativos formais e os intercambios comunicativos 
espontáneos. 

 

 COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)  



46 

 

  Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

 

COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

 

Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona en relación co contexto. 

. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. 

Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase ou nun texto oral 
ou escrito. 

Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan o significado global das palabras: 
tabú e eufemismo. 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a 
relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

 

 
 
5.4. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
 
Os contidos traballados en cada unidad son os que figuran na táboa do apartado 4.1 
 
PRIMEIRA AVALIACIÓN: unidades da 1 á 4 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 
 
SEGUNDA AVALIACIÓN: unidades da 5 á 8 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 
 
TERCEIRA AVALIACIÓN: unidades da 9 á 12 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 
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  6. TERCEIRO DE ESO. 

6.1. RELACIÓN ENTRE OS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

COMPETENCIAS. 

*Os estándares básicos aparecen suliñados 
 

Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO 

Obx
ectiv

os 
Contidos 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 

Instrumentos de 
avaliación 

Compe
tencias 
clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

h 

m 

B1.1. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de 
textos orais en 
relación co ámbito 
de uso: persoal, 
educativo ou 
escolar, e social.  

B1.1. Escoitar de 
xeito activo, 
comprender, 
interpretar e 
valorar textos orais 
propios dos 
ámbitos persoal, 
educativo ou 
escolar, e social.  

LCLB1.1.1. Anticipa ideas 
e infire datos do emisor e 
do contido do texto, 
analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

Análise de textos 
orais: avaliación  a 
través de guías 

CCL 

LCLB1.1.2. Comprende o 
sentido global de textos 
publicitarios, 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios 
de comunicación, 
distinguindo a 
información da 
persuasión na publicidade 
e a información da 
opinión en noticias, 
reportaxes, etc., 
identificando as 
estratexias de 
enfatización e de 
expansión. 

Análise de textos 
orais: resumos, 
cadros sipnóticos. 

CSC 

LCLB1.1.3. Resume 
textos, de forma oral, 
recollendo as ideas 
principais e integrándoas 
con claridade en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 
semanticamente. 

Análise de textos 
orais: esquemas e 
resumos 

CCL 

h B1.2. Comprensión, 
interpretación e 

B1.2. Escoitar de 
xeito activo, 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas 
e infire datos do emisor e 

Análise de textos 
orais: avaliación a 

CCL 
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m valoración de 
textos orais en 
relación coa súa 
finalidade: textos 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos. 

comprender, 
interpretar e 
valorar textos orais 
de diferente tipo. 

do contido do texto, 
analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

través de guías 

LCLB1.2.2. Interpreta e 
valora aspectos concretos 
do contido e da estrutura 
de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, 
argumentativos e 
instrutivos, emitindo 
xuízos razoados e 
relacionándoos con 
conceptos persoais, para 
xustificar un punto de 
vista particular. 

Comentario de 
textos orais: 
estruturación de 
contidos e 
opinións 

CCL 

h 

m 

B1.3. Observación, 
reflexión, 
comprensión e 
valoración do 
sentido global dos 
debates, os 
coloquios e as 
conversas 
espontáneas, da 
intención 
comunicativa de 
cada 
interlocutor/a, e 
aplicación das 
normas básicas que 
os regulan.  

B1.3. Escoitar de 
xeito activo e 
comprender o 
sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.3.1. Escoita, 
observa e explica o 
sentido global de 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
identificando a 
información salientable, 
determinando o tema e 
recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura 
de cada participante, así 
como as diferenzas 
formais e de contido que 
regulan os intercambios 
comunicativos formais e 
os intercambios 
comunicativos 
espontáneos. 

Análise de textos 
orais 

CSC 

h B1.4. Coñecemento 
e uso 
progresivamente 
autónomo das 
estratexias 
necesarias para a 
produción e a 
avaliación de textos 
orais. Aspectos 
verbais e non 
verbais. 

B1.4. Recoñecer, 
interpretar e avaliar 
progresivamente a 
claridade 
expositiva, a 
adecuación, a 
coherencia e a 
cohesión do 
contido das 
producións orais 
propias e alleas, así 
como os aspectos 
prosódicos e os 

LCLB1.4.1. Coñece o 
proceso de produción de 
discursos orais valorando 
a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia 
do discurso e a cohesión 
dos contidos.  

Comentario de 
textos orais 
guiados sobre 
coherencia e 
cohesión 

CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión de 
tempos e do emprego de 

Produción de 
textos orais 

CD 
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elementos non 
verbais (acenos, 
movementos, 
ollada, etc.). 

axudas audiovisuais en 
calquera tipo de discurso. 

g 

h 

B1.5. 
Coñecemento, uso 
e aplicación das 
estratexias 
necesarias para 
falar en público: 
planificación do 
discurso, prácticas 
orais formais e 
informais, e 
avaliación 
progresiva. 

B1.5. Aprender a 
falar en público, en 
situacións formais e 
informais, de xeito 
individual ou en 
grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza 
presentacións orais.  

Produción de 
textos orais 

CCL 

LCLB1.5.2. Organiza o 
contido e elabora guións 
previos á intervención 
oral formal, 
seleccionando a idea 
central e o momento en 
que vai ser presentada ao 
seu auditorio, así como as 
ideas secundarias e os 
exemplos que van apoiar 
o seu desenvolvemento.  

Planificación e 
produción de 
textos orais 

CCL 

LCLB1.5.3.Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas 
orais. 

Probas orais na 
clase ou grabadas 

CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando 
a súa mensaxe á 
finalidade da práctica 
oral. 

Probas orais na 
clase ou grabadas 

CCL 

LCLB1.5.5. Avalía, por 
medio de guías, as 
producións propias e 
alleas, mellorando 
progresivamente as súas 
prácticas discursivas. 

 

Análises guiadas 
de textos orais 

CAA 

a 

d 

g 

B1.6. Participación 
en debates, 
coloquios e 
conversas 
espontáneas 
respectando as 
normas básicas de 
interacción, 
intervención e 

B1.6. Participar e 
valorar a 
intervención en 
debates, coloquios 
e conversas 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. Participa 
activamente en debates e 
coloquios escolares 
respectando as regras de 
interacción, intervención 
e cortesía que os regulan, 
manifestando as súas 
opinións e respectando as 
opinións das demais 

Debates na clase CSC 
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cortesía que 
regulan estas 
prácticas orais. 

persoas. 

LCLB1.6.2. Avalía as 
intervencións propias e 
alleas. 

Reflexións despois 
de probas orais e 
debates 

CCL 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

b 

h 

B2.1. Coñecemento 
e uso das técnicas e 
as estratexias 
necesarias para a 
comprensión de 
textos escritos. 

B2.1. Aplicar 
estratexias de 
lectura 
comprensiva e 
crítica de textos. 

LCLB2.1.1. Pon en 
práctica diferentes 
estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o 
tipo de texto. 

Lecturas na aula CCL 

LCLB2.1.2. Fai inferencias 
e hipóteses sobre o 
sentido dunha frase ou 
dun texto que conteña 
matices semánticos e que 
favorezan a construción 
do significado global e a 
avaliación crítica. 

Análise guiada de 
textos escritos 

CCL 

LCLB2.1.3. Avalía o seu 
proceso de comprensión 
de lectura usando fichas 
sinxelas de 
autoavaliación.  

Autoavaliacións CAA 

h 

l 

B2.2. Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos. 

B2.2. Ler, 
comprender, 
interpretar e 
valorar textos en 
diferentes formatos 
e soportes. 

LCLB2.2.1. Recoñece e 
expresa o tema e a 
intención comunicativa 
de textos escritos propios 
do ámbito persoal e 
familiar, educativo ou 
escolar, e social (medios 
de comunicación), 
identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, a 
organización do contido, 
as marcas lingüísticas e o 
formato utilizado. 

Análise de textos 
escritos: resumos, 
esquemas,pregunt
as guiadas 

CCL 

LCLB2.2.2. Recoñece e 
expresa o tema e a 
intención comunicativa 
de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, 
expositivos, 
argumentativos e 

Análise de textos 
escritos: resumos, 
esquemas,pregunt
as guiadas 

CCEC 
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dialogados identificando 
a tipoloxía textual 
seleccionada, as marcas 
lingüísticas e a 
organización do contido. 

a 

c 

h 

B2.3. Actitude 
progresivamente 
crítica e reflexiva 
ante a lectura 
organizando 
razoadamente as 
ideas e expóndoas, 
respectando as 
ideas das demais 
persoas. 

B2.3. Manifestar 
unha actitude 
crítica ante a 
lectura de calquera 
tipo de textos a 
través dunha 
lectura reflexiva 
que permita 
identificar posturas 
de acordo ou 
desacordo, 
respectando en 
todo momento as 
opinións das 
demais persoas. 

LCLB2.3.1. Identifica e 
expresa as posturas de 
acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

Comentarios de 
textos escritos 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa 
propia interpretación 
sobre o significado dun 
texto. 

Valoracións 
escritas de textos 
escritos 

CCL 

LCLB2.3.3. Respecta as 
opinións das demais 
persoas. 

Debates e 
discusións na aula 

CSC 

b 

e 

h 

B2.4. Utilización 
progresivamente 
autónoma da 
biblioteca escolar e 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación 
como fonte de 
obtención de 
información. 
Educación para o 
uso, o tratamento e 
a produción de 
información. 

B2.4. Procurar e 
manexar 
información, na 
biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou 
dixital, para 
integrala nun 
proceso de 
aprendizaxe 
continua. 

LCLB2.4.1. Utiliza de 
forma autónoma diversas 
fontes de información, e 
integra os coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais ou 
escritos. 

Pequenos 
traballos de 
investigación 
individuais ou en 
pequeno grupo 

CD 

e 

g 

h 

B2.5. Coñecemento 
e uso das técnicas e 
estratexias para a 
produción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, organización 
da información, 
redacción e 
revisión do texto. A 
escritura como 

B2.5. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.5.1. Revisa o texto 
en varias fases para 
aclarar problemas co 
contido (ideas e 
estrutura) ou a forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática e 
presentación), e avalía a 
súa propia produción 
escrita ou a dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

Produción de 
textos escritos 

Reflexión sobre 
textos escritos 

CAA 
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proceso. LCLB2.5.2.Reescribe 
textos propios e alleos 
aplicando as propostas de 
mellora que se deducen 
da avaliación da 
produción escrita e 
axustándose ás normas 
ortográficas e gramaticais 
que permiten unha 
comunicación fluída. 

Correcións de 
textos escritos 

CCL 

g 

h 

l 

B2.6. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
relacionados co 
ámbito persoal, 
educativo ou 
escolar, e social. 

B2.7. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos e 
escritura de textos 
dialogados. 

B2.6. Escribir textos 
en diferentes 
soportes e 
formatos, en 
relación co ámbito 
de uso.  

LCLB2.6.1. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando 
diversos tipos de 
argumento, imitando 
textos modelo. 

Produción de 
textos escritos 

CCL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados 
organizadores textuais 
nas exposicións e nas 
argumentacións. 

Probas escritas de 
composición 

CCL 

LCLB2.6.3. Resume textos 
xeneralizando termos que 
teñen trazos en común, 
globalizando a 
información e 
integrándoa en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 
semanticamente, 
evitando parafrasear o 
texto resumido. 

Probas escritas 
sobre textos 
escritos 

CAA 

g 

h 

l 

B2.8. Interese 
crecente pola 
composición escrita 
como fonte de 
información e 
aprendizaxe e 
como xeito de 
comunicar 
sentimentos, 
experiencias, 
coñecementos e 
emocións. 

B2.7. Valorar a 
importancia da 
escritura como 
ferramenta de 
adquisición das 
aprendizaxes e 
como estímulo do 
desenvolvemento 
persoal. 

LCLB2.7.1. Produce textos 
diversos recoñecendo na 
escritura o instrumento 
que é capaz de organizar 
o seu pensamento. 

Produción de 
textos escritos 

CMCCT 

LCLB2.7.2. Utiliza nos 
seus escritos palabras 
propias do nivel formal da 
lingua que incorpora ao 
seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia 
de enriquecer o seu 
vocabulario para 

Probas escritas 
sobre textos 
escritos 

CCL 
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expresarse oralmente e 
por escrito con exactitude 
e precisión. 

LCLB2.7.3. Valora e 
incorpora 
progresivamente unha 
actitude creativa ante a 
escritura. 

Análises de textos 
escritos 

CCEC 

LCLB2.7.4. Coñece e 
utiliza ferramentas das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, 
participando, 
intercambiando opinións, 
comentando e valorando 
escritos alleos, ou 
escribindo e dando a 
coñecer os seus propios. 

Pequenos 
traballos de 
investigación 
tanto individuais 
como en pequeno 
grupo 

CD 

CSC 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

b 

h 

B3.1. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
das categorías 
gramaticais: 
substantivo, 
adxectivo, 
determinante, 
pronome, verbo, 
adverbio, 
preposición, 
conxunción e 
interxección. 

B3.2. 
Coñecemento, uso 
e valoración das 
normas 
ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o seu 
valor social e a 
necesidade de 
cinguirse a elas 
para conseguir 
unha comunicación 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos 
sobre a lingua e as 
súas normas de uso 
para resolver 
problemas de 
comprensión de 
textos orais e 
escritos, e para a 
composición e a 
revisión 
progresivamente 
autónoma dos 
textos propios e 
alleos, utilizando a 
terminoloxía 
gramatical 
necesaria para a 
explicación dos 
usos da lingua. 

LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este 
coñecemento para 
corrixir erros de 
concordancia en textos 
propios e alleos. 

Exercicios 
gramaticais 

Produción de 
textos 

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e 
corrixe erros ortográficos 
e gramaticais en textos 
propios e alleos, 
aplicando os 
coñecementos adquiridos 
para mellorar a produción 
de textos nas súas 
producións orais, escritas 
e audiovisuais. 

Exercicios 
gramaticais 

Produción de 
textos 

CCL 
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eficaz. 

h B3.3. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos elementos 
constitutivos da 
palabra. 
Procedementos 
para formar 
palabras. 

B3.2. Recoñecer e 
analizar a estrutura 
das palabras 
pertencentes ás 
diversas categorías 
gramaticais, 
distinguindo as 
flexivas das non 
flexivas. 

LCLB3.2.1. Recoñece e 
explica os elementos 
constitutivos da palabra 
(raíz e afixos), e aplica 
este coñecemento á 
mellora da comprensión 
de textos escritos e ao 
enriquecemento do seu 
vocabulario activo. 

Análises dos 
constituíntes das 
palabras 

Elaboración de 
familias léxicas 

Elaboración de 
campos 
semánticos 

Exercicios de 
léxico 

CCL 

LCLB3.2.2. Explica os 
procedementos de 
formación de palabras, 
distinguindo as 
compostas, as derivadas, 
as siglas e os acrónimos. 

Análises dos 
constituíntes das 
palabras 

Clasificación de 
palabras 

Exercicios de 
léxico 

CCL 

h B3.4. 
Recoñecemento, 
identificación e 
explicación do uso 
dos grupos de 
palabras (nominal, 
adxectival, 
preposicional, 
verbal e adverbial) 
e das relacións que 
se establecen entre 
os elementos que 
os conforman no 
marco da oración 
simple. 

B3.3. Observar, 
recoñecer e 
explicar os usos dos 
grupos nominais, 
adxectivais, verbais, 
preposicionais e 
adverbiais dentro 
do marco da 
oración simple. 

LCLB3.3.1. Identifica os 
grupos de palabras en 
frases e textos, 
diferenciando a palabra 
nuclear do resto de 
palabras que o forman, e 
explica o seu 
funcionamento no marco 
da oración simple. 

Análise sintáctica 
da oración 
simple 

Exercicios de 
sintaxe: frases, 
funcións 

CCL 

LCLB3.3.2. Recoñece e 
explica nos textos o 
funcionamento sintáctico 
do verbo a partir do seu 
significado, distinguindo 
os grupos de palabras 
que poden funcionar 
como complementos 
verbais argumentais e 
adxuntos.  

Análise sintáctica 
da oración simple 

CCL 

h B3.5. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos elementos 
constitutivos da 
oración simple: 
suxeito e 

B3.4. Recoñecer, 
usar e explicar os 
elementos 
constitutivos da 
oración simple.  

LCLB3.4.1. Recoñece e 
explica nos textos os 
elementos constitutivos 
da oración simple, 
diferenciando suxeito e 
predicado e 
interpretando a presenza 

Análise de 
funcións 
sintácticas no 
marco da 
oración simple e 
do texto 

CCL 
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predicado. 
Oracións 
impersoais, activas 
e pasivas. 

ou a ausencia do suxeito 
como unha marca da 
actitude, obxectiva ou 
subxectiva, do emisor. 

LCLB3.4.2. Transforma 
oracións activas en 
pasivas e viceversa, e 
explica os papeis 
semánticos do suxeito 
(axente, paciente e 
causa). 

Exercicios de 
pasivas e activas 

CAA 

LCLB3.4.3. Amplía 
oracións nun texto 
usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando os 
nexos adecuados e 
creando oracións novas 
con sentido completo. 

Produción de 
textos escritos 

CCL 

a B3.6. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos conectores 
textuais e dos 
principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais 
como léxicos. 

B3.5. Identificar os 
conectores textuais 
e os principais 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes nos 
textos, 
recoñecendo a súa 
función na 
organización do 
contido do 
discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa 
e explica os conectores 
textuais (de adición, 
contraste e explicación) e 
os principais mecanismos 
de referencia interna, 
gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando 
a súa función na 
organización do contido 
do texto. 

Análise de textos 
escritos a nivel 
de cohesión 

Produción de 
textos 
cohesionados 

CCL 

a 

h 

B3.7. 
Recoñecemento, 
uso e explicación 
dos recursos de 
modalización en 
función da persoa 
que fala ou escribe. 
Expresión da 
obxectividade e a 
subxectividade a 
través das 
modalidades 
oracionais e as 

B3.6. Identificar a 
intención 
comunicativa da 
persoa que fala ou 
escribe.  

LCLB3.6.1. Identifica e usa 
en textos orais ou escritos 
as formas lingüísticas que 
fan referencia ao emisor 
e ao receptor ou á 
audiencia (persoa 
gramatical, uso de 
pronomes, suxeito axente 
ou paciente, oracións 
impersoais, etc.). 

Análise de textos 
escritos  

Produción de 
textos escritos 

CCL 
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referencias 
internas ao emisor 
e ao receptor nos 
textos. 

a 

h 

B3.8. Explicación 
progresiva da 
coherencia do 
discurso, tendo en 
conta as relacións 
gramaticais e 
léxicas que se 
establecen no 
interior do texto e 
a súa relación co 
contexto. 

B3.7.Interpretar 
adecuadamente os 
discursos orais e 
escritos tendo en 
conta os elementos 
lingüísticos, as 
relacións 
gramaticais e 
léxicas, a estrutura 
e a disposición dos 
contidos en función 
da intención 
comunicativa. 

LCLB3.7.1. Recoñece a 
coherencia dun discurso 
atendendo á intención 
comunicativa do emisor, 
identificando a estrutura 
e a disposición de 
contidos. 

Análises de textos 
a nivel de 
coherencia por 
medio de guías 

Resumo de textos 

CCL 

LCLB3.7.2. Identifica 
estruturas textuais 
(narración, descrición, 
explicación e diálogo), 
explica os mecanismos 
lingüísticos que as 
diferencian e aplica os 
coñecementos adquiridos 
na produción e na 
mellora de textos propios 
e alleos. 

Comentario 
guiado de textos 
de diferente tipo 

CCEC 

a 

h 

l 

B3.9. Coñecemento 
das orixes 
históricas da 
realidade 
plurilingüe de 
España, e 
valoración como 
fonte de 
enriquecemento 
persoal e como 
mostra da riqueza 
do noso patrimonio 
histórico e cultural. 

B3.8. Coñecer a 
realidade 
plurilingüe de 
España, a 
distribución 
xeográfica das súas 
linguas e dos 
dialectos, as súas 
orixes históricas e 
algúns dos seus 
trazos diferenciais. 

LCLB3.8.1. Localiza nun 
mapa as linguas de 
España e explica algunha 
das súas características 
diferenciais, comparando 
varios textos, recoñece as 
súas orixes históricas e 
describe algúns dos seus 
trazos diferenciais. 

Elaboración dun 
mapa lingüístico 

Comentario de 
textos en 
diferentes 
linguas de 
España 

CSC 

LCLB3.8.2. Recoñece as 
variedades xeográficas do 
castelán dentro e fóra de 
España.  

Comentario de 
rasgos dialectais 
en textos orais e 
escritos 

CSC 

i 

l 

B3.10. Participación 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 

B3.9. Participar en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 
libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 

LCLB3.9.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan 
varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 

Pequenos 
traballos 
individuais ou en 
pequeno grupo 

CCL 

CAA 
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linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes 
no centro docente, 
e relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes no 
centro docente, e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

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

g 

h 

B3.11. 
Identificación e 
progresiva 
utilización dos 
coñecementos 
sobre as linguas 
para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa 
integrada. 

B3.10. 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. 

LCLB3.10.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e 
a produción dos textos 
traballados en calquera 
das outras. 

Produción de 
textos escritos 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura española 
e universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo para lograr 
o desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

B4.1. Ler 
fragmentos ou 
obras da literatura 
española e 
universal de todos 
os tempos e da 
literatura xuvenil, 
próximas aos 
propios gustos e ás 
súas afeccións, 
amosando interese 
pola lectura. 

LCLB4.1.1. Valora algunha 
das obras de lectura libre, 
resumindo o contido, 
explicando os aspectos 
que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura 
lle achegou como 
experiencia persoal.  

Proba escrita 
sobre unha lectura 

CCL 
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h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura española 
e universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo para lograr 
o desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

B4.2. Favorecer a 
lectura e 
comprensión de 
obras literarias da 
literatura española 
e universal de 
todos os tempos e 
da literatura 
xuvenil, próximas 
aos propios gustos 
e ás propias 
afeccións, 
contribuíndo á 
formación da 
personalidade 
literaria. 

LCLB4.2.1.Desenvolve 
progresivamente o seu 
propio criterio estético 
perseguindo como única 
finalidade o pracer pola 
lectura. 

Valoracións sobre 
textos lidos na 
aula 

CCEC 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura española 
e universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo para lograr 
o desenvolvemento 
dos seus propios 
gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

B4.3. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 
literatura e o resto 
das artes (música, 
pintura, cine, etc.), 
como expresión do 
sentimento 
humano, 
analizando e 
relacionando obras 
literarias, musicais 
e arquitectónicas, e 
personaxes, temas, 
etc. de todas as 
épocas. 

LCLB4.3.1. Compara 
textos literarios e pezas 
dos medios de 
comunicación que 
respondan a un mesmo 
tópico, observando, 
analizando e explicando 
os puntos de vista 
segundo o medio, a 
época ou a cultura, e 
valorando e criticando o 
que le ou ve. 

Comentarios de 
textos na aula 

CSC 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre 
de obras da 
literatura española 
e universal, e da 
literatura xuvenil, 
como fonte de 
pracer, de 
enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para lograr 
o desenvolvemento 
dos seus propios 

B4.4. Fomentar o 
gusto e o hábito 
pola lectura en 
todas as súas 
vertentes: como 
fonte de acceso ao 
coñecemento e 
como instrumento 
de lecer e diversión 
que permite 
explorar mundos 
diferentes aos 
nosos, reais ou 

LCLB4.4.1. Fala na clase 
dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas 
compañeiros/as. 

Debates literarios 
na aula 

CCL 

LCLB4.4.2. Traballa en 
equipo determinados 
aspectos das lecturas 
propostas ou 
seleccionadas polo 
alumnado, investigando e 
experimentando de 
forma progresivamente 

Pequenos 
traballos  en 
pequeno grupo 

CSC 

CSIEE 
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gustos e intereses 
literarios, e a súa 
autonomía de 
lectura. 

imaxinarios. autónoma. 

h 

l 

n 

c 

B4.2. Aproximación 
aos xéneros 
literarios e ás obras 
máis 
representativas da 
literatura española 
da Idade Media ao 
Século de Ouro a 
través da lectura e 
explicación de 
fragmentos 
significativos e, de 
ser o caso, textos 
completos. 
Reflexión e 
superación de 
estereotipos de 
xénero, clase, 
crenzas, etc. 

B4.5. Comprender 
textos literarios 
representativos da 
literatura da Idade 
Media ao Século de 
Ouro recoñecendo 
a intención do/da 
autor/a, 
relacionando o seu 
contido e a súa 
forma cos 
contextos 
socioculturais e 
literarios da época, 
identificando o 
tema, recoñecendo 
a evolución dalgúns 
tópicos e formas 
literarias, e 
expresando esa 
relación con xuízos 
persoais razoados. 

LCLB4.5.1. Le e 
comprende unha 
selección de textos 
literarios, en versión 
orixinal ou adaptados, e 
representativos da 
literatura da Idade Media 
ao Século de Ouro, 
identificando o tema, 
resumindo o seu contido 
e interpretando a 
linguaxe literaria. 

Comentarios de 
textos da 
literatura 
española 

Probas escritas 

CCL 

LCLB4.5.2. Expresa a 
relación entre o contido 
da obra, a intención 
do/da autor/a e o 
contexto, e o 
mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos 
persoais razoados. 

Comentarios de 
textos da 
literatura 
española 

Probas escritas 

CCEC 

h 

l 

n 

B4.3. Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir da 
lectura de textos, 
utilizando as 
convencións 
formais do xénero 
e con intención 
lúdica e creativa. 

B4.6. Redactar 
textos persoais de 
intención literaria 
seguindo as 
convencións do 
xénero, con 
intención lúdica e 
creativa. 

LCLB4.6.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de 
modelos dados seguindo 
as convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

Pequenos 
traballos 
individuais 

CCEC 

CCL 

LCLB4.6.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

Pequenos 
traballos 
individuais 

CAA 

CCL 

e B4.4. Consulta e 
utilización de 
fontes e recursos 
variados de 
información para a 
realización de 

B4.7. Consultar e 
citar 
adecuadamente 
fontes de 
información 
variadas, para 

LCLB4.7.1. Achega nos 
seus traballos escritos ou 
orais conclusións e 
puntos de vista persoais e 
críticos sobre as obras 
literarias estudadas, 

Pequenos 
traballos 
individuais 

Probas escritas 

CSIEE 

CCL 
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traballos. realizar un traballo 
educativo en 
soporte impreso ou 
dixital sobre un 
tema do currículo 
de literatura, 
adoptando un 
punto de vista 
crítico e persoal, e 
utilizando as 
tecnoloxías da 
información. 

expresándose con rigor, 
claridade e coherencia. 

LCLB4.7.2. Utiliza 
recursos variados das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para a 
realización dos seus 
traballos educativos. 

Pequenos 
traballos 
individuais 

CD 
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6.2. TEMPORALIZACIÓN 

*Os estándares básicos aparecen en vermello 
 

3º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 
FALAR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B1.1.1  Anticipa ideas e infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 
x 

 
x x 

 
x 

   

 

   

 

B1.1.2  Comprende o sentido global de textos 
publicitarios, informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación, 
distinguindo a información da persuasión 
na publicidade e a información da opinión 
en noticias, reportaxes, etc., identificando 
as estratexias de enfatización e de 
expansión. 

   

 

   

x 

 
 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 

B1.1.3  Resume textos, de forma oral, recollendo 
as ideas principais e integrándoas con 
claridade en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

 
 
x 

 
 
x 

x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

x 

 
 
x 

B1.2.1  Anticipa ideas e infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 
 

      
x 

 
x 

 
x x x 

B1.2.2  Interpreta e valora aspectos concretos do 
contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e 
instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, 
para xustificar un punto de vista particular. 

 

 

      
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

B1.3.1  Escoita, observa e explica o sentido global 
de debates, coloquios e conversas 
espontáneas identificando a información 
salientable, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa e a 
postura de cada participante, así como as 
diferenzas formais e de contido que regulan 
os intercambios comunicativos formais e os 
intercambios comunicativos espontáneos. 

    

 

    
 
 
 
x x 
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B1.4.1  Coñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

B1.4.2  Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal, da 
xestión de tempos e do emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

  
 
x 

  
 
x 

 

 
 
x 

      

B1.5.1  Realiza presentacións orais.   
x 

  
x  

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

B1.5.2  Organiza o contido e elabora guións 
previos á intervención oral formal, 
seleccionando a idea central e o momento 
en que vai ser presentada ao seu auditorio, 
así como as ideas secundarias e os 
exemplos que van apoiar o seu 
desenvolvemento. 

  
 
x 

 
 
 

 
 
x 

 

 
 
x 

  
 
x 

  
 
x 
 

  
 
x 

B1.5.3  Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal da lingua nas súas 
prácticas orais. 

    

 

   
x 

  
x 

  
x 

B1.5.4  Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á 
finalidade da práctica oral. 

  
x 

  
x  

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 
 

B1.5.5  Avalía, por medio de guías, as producións 
propias e alleas, mellorando 
progresivamente as súas prácticas 
discursivas. 

  
x 

  
x 

 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

B1.6.1  Participa activamente en debates e 
coloquios escolares respectando as regras 
de interacción, intervención e cortesía que 
os regulan, manifestando as súas opinións e 
respectando as opinións das demais 
persoas. 

    

 

    
 
x 

 
 
x 

  

B1.6.2  Avalía as intervencións propias e alleas.   
x 

  
x  

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 
ESCRIBIR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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B2.1.1  Pon en práctica diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo e o tipo de 
texto. 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x x 

B2.1.2  Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido 
dunha frase ou dun texto que conteña 
matices semánticos e que favorezan a 
construción do significado global e a 
avaliación crítica. 

   

 

   

x 

    

B2.1.3  Avalía o seu proceso de comprensión de 
lectura usando fichas sinxelas de 
autoavaliación 

  

 

 
x 

    
x 

  

 

 
x 

B2.2.1  Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos escritos propios do 
ámbito persoal e familiar, educativo ou 
escolar, e social (medios de comunicación), 
identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, a organización do contido, as 
marcas lingüísticas e o formato utilizado. 

 

 

       
 
 
x 

 
 
 
x x x 

B2.2.2  Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados identificando a 
tipoloxía textual seleccionada, as marcas 
lingüísticas e a organización do contido. 

 

 

       
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

B2.3.1  Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 
 

x 

 
x 

 
x 

B2.3.2  Elabora a súa propia interpretación sobre o 
significado dun texto. 

    
 

   
x 

  
x 

 
x 

 

B2.3.3  Respecta as opinións das demais persoas.  
x 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

B2.4.1  Utiliza de forma autónoma diversas fontes 
de información, e integra os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou 
escritos. 

   
x 

 

 

 
x 

   
x 

   
x 

B2.5.1  Revisa o texto en varias fases para aclarar 
problemas co contido (ideas e estrutura) ou 
a forma (puntuación, ortografía, gramática e 
presentación), e avalía a súa propia 
produción escrita ou a dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

B2.5.2  Reescribe textos propios e alleos aplicando 
as propostas de mellora que se deducen da 
avaliación da produción escrita e 
axustándose ás normas ortográficas e 
gramaticais que permiten unha 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 
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comunicación fluída. 

B2.6.1  Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diversos tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 

    

 

     
 
x 

  

B2.6.2  Utiliza variados organizadores textuais nas 
exposicións e nas argumentacións 

    
 

   
x 

  
x 

  

B2.6.3  Resume textos xeneralizando termos que 
teñen trazos en común, globalizando a 
información e integrándoa en oracións que 
se relacionen loxicamente e 
semanticamente, evitando parafrasear o 
texto resumido. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

B2.7.1  Produce textos diversos recoñecendo na 
escritura o instrumento que é capaz de 
organizar o seu pensamento. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

B2.7.2  Utiliza nos seus escritos palabras propias do 
nivel formal da lingua que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e recoñece a importancia 
de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse oralmente e por escrito con 
exactitude e precisión. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

B2.7.3  Valora e incorpora progresivamente unha 
actitude creativa ante a escritura 

   
x 

 
 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

B2.7.4  Coñece e utiliza ferramentas das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos 
alleos, ou escribindo e dando a coñecer os 
seus propios 
 
 
 

   
 
x 
 

 

 

 
 
x 

  
 
x 

  
 
x 

  
 

X 

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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B3.1.1  Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

 
x 

 
x 

x 

 
x 

   

 

   

 

B3.1.2  Recoñece e corrixe erros ortográficos e 
gramaticais en textos propios e alleos, 
aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e audiovisuais. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
X 

B3.2.1  Recoñece e explica os elementos 
constitutivos da palabra (raíz e afixos), e 
aplica este coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e ao 
enriquecemento do seu vocabulario activo. 

  

 

  
 
x 

 
 
x 

    

 

 

B3.2.2  Explica os procedementos de formación de 
palabras, distinguindo as compostas, as 
derivadas, as siglas e os acrónimos. 

 

 

    
x 

 
x 

   

  

B3.3.1  Identifica os grupos de palabras en frases e 
textos, diferenciando a palabra nuclear do 
resto de palabras que o forman, e explica o 
seu funcionamento no marco da oración 
simple. 

 

x 

 
 
x 

 
 
x 

        

B3.3.2  Recoñece e explica nos textos o 
funcionamento sintáctico do verbo a partir 
do seu significado, distinguindo os grupos de 
palabras que poden funcionar como 
complementos verbais argumentais e 
adxuntos 

    

 

 
 
x 

 
 
x 

  

 

  

B3.4.1  Recoñece e explica nos textos os elementos 
constitutivos da oración simple, 
diferenciando suxeito e predicado e 
interpretando a presenza ou a ausencia do 
suxeito como unha marca da actitude, 
obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

    

x 

 
 
x 

 
 
x 

     

B3.4.2  Transforma oracións activas en pasivas e 
viceversa, e explica os papeis semánticos do 
suxeito (axente, paciente e causa). 

    

 

  
x 

 
x 

    

B3.4.3  Amplía oracións nun texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando os 
nexos adecuados e creando oracións novas 
con sentido completo. 

    

 

   
x 

 
x 

   

B3.5.1  Recoñece, usa e explica os conectores 
textuais (de adición, contraste e explicación) 
e os principais mecanismos de referencia 
interna, gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos (elipse e 
substitucións mediante sinónimos e 

    

 

   
 
 
x 

    
 
 
x 
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hiperónimos), valorando a súa función na 
organización do contido. 

B3.6.1  Identifica e usa en textos orais ou escritos 
as formas lingüísticas que fan referencia ao 
emisor e ao receptor ou á audiencia (persoa 
gramatical, uso de pronomes, suxeito 
axente ou paciente, oracións impersoais, 
etc.). 

    

 

  
 
x 

     

B3.7.1  Recoñece a coherencia dun discurso 
atendendo á intención comunicativa do 
emisor, identificando a estrutura e a 
disposición de contidos. 

    

 

   
x 

    

B3.7.2  Identifica estruturas textuais (narración, 
descrición, explicación e diálogo), explica os 
mecanismos lingüísticos que as diferencian e 
aplica os coñecementos adquiridos na 
produción e na mellora de textos propios e 
alleos. 

    

 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

X 

B3.8.1  Localiza nun mapa as linguas de España e 
explica algunha das súas características 
diferenciais, comparando varios textos, 
recoñece as súas orixes históricas e describe 
algúns dos seus trazos diferenciais. 

 
 
x 

   

 

       

B3.8.2  Recoñece as variedades xeográficas do 
castelán dentro e fóra de España. 

 
x 

   
 

       

B3.9.1  Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

    

 

    
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 

X 

B3.10.
1 

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

    

 

    
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

X 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 
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CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B4.1.1  Valora algunha das obras de lectura libre, 
resumindo o contido, explicando os 
aspectos que máis chamaron a súa atención 
e o que a lectura lle achegou como 
experiencia persoal. 
 

  

 

 
 
x 

   

x 

   

X 

B4.2.1  Desenvolve progresivamente o seu propio 
criterio estético perseguindo como única 
finalidade o pracer pola lectura. 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

B4.3.1  Compara textos literarios e pezas dos 
medios de comunicación que respondan a 
un mesmo tópico, observando, analizando e 
explicando os puntos de vista segundo o 
medio, a época ou a cultura, e valorando e 
criticando o que le ou ve. 

 
 
x 

 
 
x 

x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

x 

 
 

X 

B4.4.1  Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. 

 
 

  
x 

    
x 

  
 x 

B4.4.2  Traballa en equipo determinados aspectos 
das lecturas propostas ou seleccionadas 
polo alumnado, investigando e 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

 

 

   
x 

  
x 

    
x 

 

B4.5.1  Le e comprende unha selección de textos 
literarios, en versión orixinal ou adaptados, 
e representativos da literatura da Idade 
Media ao Século de Ouro, identificando o 
tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. 

 
 
x 

x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

X 

B4.5.2  Expresa a relación entre o contido da obra, 
a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo 
xuízos persoais razoados 

 

 

  
 
x 

    
 
x 

    
 

X 

B4.6.1  Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo 
as convencións do xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

 
x 

x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

B4.6.2  Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

 
x 

x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
X 
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B4.7.1  Achega nos seus traballos escritos ou orais 
conclusións e puntos de vista persoais e 
críticos sobre as obras literarias estudadas, 
expresándose con rigor, claridade e 
coherencia. 

 

 

  
 
x 

 
 
x 

  
 
x 

 
 
x 

   
 
x 

 
 

X 

B4.7.2  Utiliza recursos variados das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
realización dos seus traballos educativos. 

 

 

   
x 

  
x 

    
x 

 

 

6.3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL) 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia 
non verbal. 

Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con claridade en 
oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente. 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia 
non verbal. 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

Realiza presentacións orais. 

Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral formal, seleccionando a idea 
central e o momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas 
secundarias e os exemplos que van apoiar o seu desenvolvemento 

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

Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 
práctica oral. 

Avalía as intervencións propias e alleas 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña matices 
semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do ámbito 
persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando a 
tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato 
utilizado. 

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

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da 
avaliación da produción escrita e axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que 
permiten unha comunicación fluída. 

Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos 
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tipos de argumento, imitando textos modelo 

Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións. 

Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 
oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para 
corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 

Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este 
coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu 
vocabulario activo 

Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as compostas, as derivadas, 
as siglas e os acrónimos. 

Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do resto de 
palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple. 

Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu significado, 
distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como complementos verbais 
argumentais e adxuntos. 

Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, diferenciando 
suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca da 
actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando os nexos adecuados 
e creando oracións novas con sentido completo. 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na 
organización do contido do texto. 

Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan referencia ao emisor e 
ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou paciente, 
oracións impersoais, etc.). 

Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención comunicativa do emisor, 
identificando a estrutura e a disposición de contidos. 

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

. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que 
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, e 
representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
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convencións do xénero, con intención lúdica e creativa 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios sentimentos. 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos 
sobre as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

 Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar o 
seu pensamento. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos 
e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

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

Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, participando, 
intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando a 
coñecer os seus propios. 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización 
dos seus traballos educativos. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, mellorando progresivamente as súas 
prácticas discursivas. 

 Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de autoavaliación 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estrutura) ou a forma 
(puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia produción escrita ou 
a dos seus compañeiros e das súas compañeiras 

Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a información e 
integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente,  

evitando parafrasear o texto resumido. 

Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do suxeito 
(axente, paciente e causa). 

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

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

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios sentimentos. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión procedentes dos 
medios de comunicación, distinguindo a información da persuasión na publicidade e a 
información da opinión en noticias, reportaxes, etc., identificando as estratexias de 
enfatización e de expansión. 

Escoita, observa e explica o sentido global de debates, coloquios e conversas  espontáneas 
identificando a información salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido 
que regulan os intercambios comunicativos formais e os intercambios comunicativos 
espontáneos. 

Participa activamente en debates e coloquios escolares respectando as regras de interacción, 
intervención e cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e respectando as 
opinións das demais persoas. 

Respecta as opinións das demais persoas. 

Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, participando, 
intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando a 
coñecer os seus propios. 

Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das súas características diferenciais, 
comparando varios textos, recoñece as súas orixes históricas e describe algúns dos seus trazos 
diferenciais. 

Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España. 

Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un mesmo 
tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou 
a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polo 
alumnado, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)  

 Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polo 
alumnado, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos 
sobre as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do contido. 

Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura. 

Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo), explica os 
mecanismos lingüísticos que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción 
e na mellora de textos propios e alleos. 
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Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única finalidade o 
pracer pola lectura. 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa 

 

 

6.4. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Os contidos traballados en cada unidad son os que figuran na táboa do apartado 5.1 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN: unidades da 1 á 4 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: unidades da 5 á 8 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN: unidades da 9 á 12 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 

 

 

7. CUARTO DE ESO. 

7.1. RELACIÓN ENTRE OS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
COMPETENCIAS. 

*Os estándares básicos aparecen suliñados 
 

 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

h 

m 

B1.1. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
orais en relación co 
ámbito de uso: 

B1.1. Comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, 

LCLB1.1.1. Comprende 
o sentido global de 
textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo e laboral, 

CCL 
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persoal, educativo, 
social e laboral. 

e social.  identificando a 
información 
relevante, 
determinando o tema 
e recoñecendo a 
intención 
comunicativa do/da 
falante. 

LCLB1.1.2. Anticipa 
ideas e infire datos do 
emisor e do contido 
do texto, analizando 
fontes de procedencia 
non verbal. 

CCL 

LCLB1.1.3. Retén 
información relevante 
e extrae informacións 
concretas. 

CCL 

LCLB1.1.4. Distingue as 
partes en que se 
estruturan as 
mensaxes orais e a 
relación entre 
discurso e contexto.  

CCL 

LCLB1.1.5. Distingue 
entre información e 
opinión en mensaxes 
procedentes dos 
medios de 
comunicación, e entre 
información e 
persuasión en 
mensaxes publicitarias 
orais, identificando as 
estratexias de 
enfatización e 
expansión. 

CSC 

LCLB1.1.6. Segue e 
interpreta instrucións 
orais. 

CCL 

h 

m 

B1.2. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
orais en relación coa 

B1.2. Comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais de 

LCLB1.2.1. Comprende 
o sentido global de 
textos orais de 
intención narrativa, 

CCL 
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súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos. 
Diálogo. 

diferente tipo. descritiva, instrutiva, 
expositiva e 
argumentativa, 
identificando a 
estrutura e a 
información 
relevante, 
determinando o tema 
e recoñecendo a 
intención 
comunicativa do/da 
falante. 

LCLB1.2.2. Anticipa 
ideas e infire datos do 
emisor e do contido 
do texto, analizando 
fontes de procedencia 
non verbal. 

CCL 

LCLB1.2.3. Retén 
información relevante 
e extrae informacións 
concretas. 

CAA 

LCLB1.2.4. Interpreta e 
valora aspectos 
concretos do contido 
de textos narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos, 
emitindo xuízos 
razoados e 
relacionándoos con 
conceptos persoais, 
para xustificar un 
punto de vista 
particular. 

CAA 

CCL 

LCLB1.2.5. Utiliza 
progresivamente os 
instrumentos 
adecuados para 
localizar o significado 
de palabras ou 
enunciados 
descoñecidos 

CD 
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(demanda axuda, 
busca en dicionarios, 
lembra o contexto en 
que aparece, etc.). 

LCLB1.2.6. Resume 
textos narrativos, 
descritivos, 
expositivos e 
argumentativos de 
forma clara, 
recollendo as ideas 
principais e 
integrando a 
información en 
oracións que se 
relacionen 
loxicamente e 
semanticamente. 

CAA 

h B1.3. Observación e 
comprensión do 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas e 
conversas 
espontáneas, da 
intención 
comunicativa de cada 
interlocutor/a e 
aplicación das normas 
básicas que regulan a 
comunicación. 

B1.3. Comprender o 
sentido global e a 
intención de textos 
orais. 

LCLB1.3.1. Escoita, 
observa e interpreta o 
sentido global de 
debates, coloquios e 
conversas 
espontáneas 
identificando a 
información 
relevante, 
determinando o tema 
e recoñecendo a 
intención 
comunicativa e a 
postura de cada 
participante, así como 
as diferenzas formais 
e de contido que 
regulan os 
intercambios 
comunicativos formais 
e os espontáneos. 

CSC 

LCLB1.3.2. Recoñece e 
explica as 
características da 
linguaxe 
conversacional 
(cooperación, 
espontaneidade, 

CCL 
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economía e 
subxectividade) nas 
conversas 
espontáneas. 

LCLB1.3.3. Observa e 
analiza as 
intervencións 
particulares de cada 
participante nun 
debate, coloquio ou 
conversa espontánea 
tendo en conta o ton 
empregado, a 
linguaxe que utiliza, o 
contido e o grao de 
respecto cara ás 
opinións das demais 
persoas. 

CCL 

LCLB1.3.4. Identifica o 
propósito, a tese e os 
argumentos das 
persoas participantes 
en debates, faladoiros 
e entrevistas 
procedentes dos 
medios de 
comunicación 
audiovisual, valorando 
de forma crítica 
aspectos concretos da 
súa forma e o seu 
contido.  

CCL 

LCLB1.3.5. Recoñece e 
asume as regras de 
interacción, 
intervención e 
cortesía que regulan 
os debates e calquera 
intercambio 
comunicativo oral. 

CSC 

a 

d 

h 

B1.4. Coñecemento e 
uso progresivamente 
autónomo das 
estratexias necesarias 
para a produción de 

B1.4. Recoñecer, 
interpretar e avaliar 
progresivamente as 
producións orais 
propias e alleas, así 

LCLB1.4.1. Coñece o 
proceso de produción 
de discursos orais e 
valora a claridade 
expositiva, a 

CCL 
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textos orais. como os aspectos 
prosódicos e os 
elementos non 
verbais (xestos, 
movementos, ollada, 
etc.). 

adecuación, a 
coherencia do 
discurso e a cohesión 
dos contidos.  

LCLB1.4.2. Recoñece a 
importancia dos 
aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, 
ton, timbre, volume, 
etc.) a ollada, a 
colocación, a linguaxe 
corporal, a xestión de 
tempos e o emprego 
de axudas 
audiovisuais en 
calquera tipo de 
discurso. 

CCL 

LCLB1.4.3. Recoñece os 
erros da produción 
oral propia e allea a 
partir da práctica 
habitual da avaliación 
e autoavaliación, e 
propón solucións para 
melloralas. 

CAA 

a 

d 

h 

B1.5. Valoración da 
lingua oral como 
instrumento de 
aprendizaxe, como 
medio para transmitir 
coñecementos, ideas 
e sentimentos, e 
como ferramenta para 
regular a conduta. 

B1.5. Valorar a lingua 
oral como 
instrumento de 
aprendizaxe, como 
medio para transmitir 
coñecementos, ideas 
e sentimentos, e 
como ferramenta para 
regular a conduta. 

LCLB1.5.1. Utiliza e 
valora a lingua como 
un medio para 
adquirir, procesar e 
transmitir novos 
coñecementos, para 
expresar ideas e 
sentimentos, e para 
regular a conduta. 

CCL 

g 

h 

B1.6. Coñecemento, uso 
e aplicación das 
estratexias necesarias 
para falar en público e 
dos instrumentos de 
autoavaliación en 
prácticas orais formais 
ou informais.  

B1.6. Aprender a falar 
en público, en 
situacións formais ou 
informais, de xeito 
individual ou en 
grupo.  

LCLB1.6.1. Realiza 
presentacións orais de 
forma individual ou en 
grupo, planificando o 
proceso de oralidade, 
organizando o 
contido, consultando 
fontes de información 
diversas, xestionando 
o tempo e 
transmitindo a 

CD 
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información de xeito 
coherente, 
aproveitando vídeos, 
gravacións ou outros 
soportes dixitais. 

LCLB1.6.2. Realiza 
intervencións non 
planificadas, dentro 
da aula, analizando e 
comparando as 
similitudes e as 
diferenzas entre 
discursos formais e 
espontáneos. 

CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora 
progresivamente 
palabras propias do 
nivel formal da lingua 
nas súas prácticas 
orais. 

CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia 
con corrección e 
claridade, modulando 
e adaptando a súa 
mensaxe á finalidade 
da práctica oral. 

CCL 

LCLB1.6.5. Resume 
oralmente 
exposicións, 
argumentacións, 
intervencións 
públicas, etc., 
recollendo as ideas 
principais e 
integrando a 
información en 
oracións que se 
relacionen 
loxicamente e 
semanticamente. 

CAA 

LCLB1.6.6. Aplica os 
coñecementos 
gramaticais á 
avaliación e á mellora 

CCL 
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da expresión oral, 
recoñecendo en 
exposicións orais 
propias ou alleas as 
dificultades expresivas 
(incoherencias, 
repeticións, 
ambigüidades, 
impropiedades 
léxicas, pobreza e 
repetición de 
conectores etc.). 

a 

c 

d 

h 

B1.7. Coñecemento, 
comparación, uso e 
valoración das normas 
de cortesía da 
comunicación oral 
que regulan as 
conversas 
espontáneas e outras 
prácticas discursivas 
orais propias dos 
medios de 
comunicación. 
Debate. 

B1.7. Coñecer, 
comparar, usar e 
valorar as normas de 
cortesía nas 
intervencións orais 
propias da actividade 
educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas, e nas 
prácticas discursivas 
orais propias dos 
medios de 
comunicación.  

LCLB1.7.1. Coñece, 
valora e aplica as 
normas que rexen a 
cortesía na 
comunicación oral. 

CCL 

LCLB1.7.2. Analiza 
criticamente debates 
e faladoiros 
procedentes dos 
medios de 
comunicación, 
recoñecendo neles a 
validez dos 
argumentos e 
valorando 
criticamente a súa 
forma e o seu contido. 

CCL 

LCLB1.7.3. Participa 
activamente nos 
debates escolares, 
respectando as regras 
de intervención, 
interacción e cortesía 
que os regulan, 
utilizando unha 
linguaxe non 
discriminatoria. 

CSC 

a 

d 

h 

m 

B1.8. Creación de textos 
orais e audiovisuais 
que reproduzan 
situación reais ou 
imaxinarias de 
comunicación. 

B1.8. Reproducir 
situacións reais ou 
imaxinarias de 
comunicación 
potenciando o 
desenvolvemento 

LCLB1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situacións 
reais ou imaxinarias 
de comunicación.  

CCEC 
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progresivo das 
habilidades sociais, a 
expresión verbal e 
non verbal, e a 
representación de 
realidades, 
sentimentos e 
emocións. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

g 

h 

l 

B2.1. Coñecemento e 
uso progresivo de 
técnicas e estratexias 
de comprensión 
escrita. 

B2.2. Lectura 
comprensiva, 
interpretación e 
valoración de textos 
escritos en relación 
cos ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral. 

B2.3. Lectura, 
comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, 
expositivos, 
argumentativos e 
dialogados. 

B2.1. Aplicar diferentes 
estratexias de lectura 
comprensiva e crítica 
de textos 

LCLB2.1.1. Comprende 
textos de diversa 
índole pondo en 
práctica diferentes 
estratexias de lectura 
e autoavaliación da 
súa propia 
comprensión en 
función do obxectivo 
e o tipo de texto, 
actualizando 
coñecementos 
previos, traballando 
os erros de 
comprensión e 
construíndo o 
significado global do 
texto. 

CCL 

LCLB2.1.2. Localiza, 
relaciona e secuencia 
as informacións 
explícitas dos textos. 

CCL 

LCLB2.1.3. Infire a 
información relevante 
dos textos, 
identificando a idea 
principal e as 
secundarias, e 
establecendo 
relacións entre elas. 

CMCCT 

LCLB2.1.4. Constrúe o 
significado global dun 
texto ou de frases do 
texto demostrando 
unha comprensión 

CCL 
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plena e detallada 
deste. 

LCLB2.1.5. Fai conexións 
entre un texto e o seu 
contexto, integrándoo 
e avaliándoo 
criticamente, e 
realizando hipóteses 
sobre el. 

CAA 

LCLB2.1.6. Comprende 
o significado de 
palabras propias do 
nivel culto da lingua 
que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e 
recoñecendo a 
importancia de 
enriquecer o seu 
vocabulario para 
expresarse con 
exactitude e precisión. 

CCL 

b 

e 

h 

l 

B2.1. Coñecemento e 
uso progresivo de 
técnicas e estratexias 
de comprensión 
escrita. 

B2.2. Lectura 
comprensiva, 
interpretación e 
valoración de textos 
escritos en relación 
cos ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral. 

B2.3. Lectura, 
comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, 
expositivos, 
argumentativos e 
dialogados. 

B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar 
textos escritos en 
diferentes soportes e 
formatos. 

LCLB2.2.1. Recoñece e 
expresa o tema, as 
ideas principais, a 
estrutura e a 
intención 
comunicativa de 
textos escritos propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral, e de relacións 
con organizacións, 
identificando a 
tipoloxía textual 
seleccionada 
(narración, exposición, 
etc.), a organización 
do contido e o 
formato utilizado. 

CCL 

LCLB2.2.2. Identifica os 
trazos diferenciais dos 
xéneros xornalísticos 
informativos e de 
opinión (noticias, 
reportaxes, editoriais, 

CSC 
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artigos e columnas, 
cartas á dirección, 
comentarios e crítica). 

LCLB2.2.3. Comprende e 
explica os elementos 
verbais e os non 
verbais, e a intención 
comunicativa dun 
texto publicitario 
procedente dos 
medios de 
comunicación. 

CCL 

LCLB2.2.4. Localiza 
informacións 
explícitas nun texto e 
relaciónaas entre si e 
co contexto, 
secuénciaas e deduce 
informacións ou 
valoracións implícitas. 

CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta o 
sentido de palabras, 
expresións, frases ou 
pequenos fragmentos 
extraídos dun texto en 
función do seu 
sentido global. 

CCL 

LCLB2.2.6. Interpreta, 
explica e deduce a 
información dada en 
esquemas, mapas 
conceptuais, 
diagramas, gráficas, 
fotografías, etc. 

CAA 

CMCCT 

g 

h 

l 

B2.4. Actitude 
progresivamente 
crítica e reflexiva ante 
a lectura. 

B2.3. Manifestar unha 
actitude crítica ante a 
lectura de calquera 
tipo de textos ou 
obras literarias a 
través dunha lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acordo ou desacordo, 

LCLB2.3.1. Identifica e 
expresa as posturas 
de acordo e 
desacordo sobre 
aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa 
propia interpretación 
sobre o significado 

CAA 

CCL 
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respectando sempre 
as opinións dos 
demais. 

dun texto. 

LCLB2.3.3. Respecta as 
opinións das demais 
persoas. 

CSC 

b 

e 

h 

B2.5. Utilización 
progresivamente 
autónoma das 
bibliotecas e das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación como 
fontes de obtención 
de información. 

B2.4. Seleccionar os 
coñecementos que se 
obteñan das 
bibliotecas ou de 
calquera outra fonte 
de información 
impresa en papel ou 
dixital, integrándoos 
nun proceso de 
aprendizaxe continua.  

LCLB2.4.1. Utiliza de 
forma autónoma 
diversas fontes de 
información, 
integrando os 
coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais ou 
escritos. 

CCL 

 

LCLB2.4.2. Coñece e 
manexa 
habitualmente 
dicionarios impresos 
ou en versión dixital, 
dicionarios de dúbida 
e irregularidades da 
lingua, etc. 

CCL 

CD 

LCLB2.4.3. Coñece o 
funcionamento de 
bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar 
autonomamente 
libros, vídeos, etc. 

CCL 

CAA 

g 

e 

h 

l 

B2.6. Coñecemento e 
uso das técnicas e as 
estratexias para a 
produción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización da 
información, 
redacción e revisión. 

B2.7. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, 
expositivos, 

B2.5. Aplicar 
progresivamente as 
estratexias necesarias 
para producir textos 
adecuados, 
coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.5.1. Aplica 
técnicas diversas para 
planificar os seus 
escritos (esquemas, 
árbores, mapas 
conceptuais etc.). 

CCL 

LCLB2.5.2. Redacta 
borradores de 
escritura. 

CCL 

CAA 

LCLB2.5.3. Escribe 
textos en diferentes 
soportes usando o 
rexistro adecuado, 
organizando as ideas 

CCL 
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argumentativos e 
dialogados. 

con claridade, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineais 
cohesionadas, e 
respectando as 
normas gramaticais e 
ortográficas.  

LCLB2.5.4. Revisa o 
texto en varias fases 
para aclarar 
problemas co contido 
(ideas, estrutura, etc.) 
ou coa forma 
(puntuación, 
ortografía, gramática 
e presentación). 

CCL 

CAA 

LCLB2.5.5. Avalía, 
utilizando guías, a súa 
propia produción 
escrita e a dos/das 
seus/súas 
compañeiros/as. 

CAA 

LCLB2.5.6. Reescribe 
textos propios e alleos 
aplicando as 
propostas de mellora 
que se deducen da 
avaliación da 
produción escrita. 

CCL 

h 

l 

B2.8. Produción de 
textos escritos e 
audiovisuais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral. 

B2.6. Escribir textos en 
relación co ámbito de 
uso.  

LCLB2.6.1. Redacta con 
claridade e corrección 
textos propios dos 
ámbitos persoal, 
educativo, social e 
laboral. 

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con 
claridade e corrección 
textos narrativos, 
descritivos, 
instrutivos, 
expositivos e 
argumentativos, 
adecuándose aos 
trazos propios da 

CCL 
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tipoloxía seleccionada. 

LCLB2.6.3. Utiliza 
variados 
organizadores textuais 
nos seus escritos.  

CCL 

LCLB2.6.4. Resume o 
contido de calquera 
tipo de texto, 
recollendo as ideas 
principais con 
coherencia e cohesión 
e expresándoas cun 
estilo propio, evitando 
reproducir 
literalmente as 
palabras do texto. 

CAA 

LCLB2.6.5. Realiza 
esquemas e mapas 
conceptuais que 
estruturen o contido 
dos textos traballados.  

CAA 

LCLB2.6.6. Explica por 
escrito o significado 
dos elementos visuais 
que poidan aparecer 
nos textos (gráficas, 
imaxes, etc.). 

CCL 

b 

c 

g 

h 

B2.9. Interese pola 
composición escrita 
como fonte de 
información e 
aprendizaxe, como 
forma de comunicar 
as experiencias e os 
coñecementos 
propios, e como 
instrumento de 
enriquecemento 
persoal e profesional. 

B2.7. Valorar a 
importancia da lectura 
e a escritura como 
ferramentas de 
adquisición das 
aprendizaxes e como 
estímulo do 
desenvolvemento 
persoal. 

LCLB2.7.1. Produce 
textos diversos 
recoñecendo na 
escritura o 
instrumento que é 
capaz de organizar o 
seu pensamento. 

CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza nos 
seus escritos palabras 
propias do nivel 
formal da lingua que 
incorpora ao seu 
repertorio léxico, e 
recoñece a 
importancia de 
enriquecer o seu 
vocabulario para 

CCL 
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expresarse oralmente 
e por escrito con 
exactitude e precisión. 

LCLB2.7.3. Valora e 
incorpora 
progresivamente unha 
actitude creativa ante 
a lectura e a escritura. 

CCEC 

LCLB2.7.4. Coñece e 
utiliza ferramentas 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opinións, comentando 
e valorando escritos 
alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os 
seus propios. 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

a 

h 

B3.1. Observación, 
reflexión e explicación 
dos valores expresivos 
e do uso das 
categorías 
gramaticais, con 
especial atención ao 
adxectivo, aos tipos 
de determinantes e 
aos pronomes. 

B3.1. Recoñecer e 
explicar os valores 
expresivos que 
adquiren 
determinadas 
categorías gramaticais 
en relación coa 
intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen, con 
especial atención a 
adxectivos, 
determinantes e 
pronomes. 

LCLB3.1.1. Explica os 
valores expresivos que 
adquiren algúns 
adxectivos, 
determinantes e 
pronomes en relación 
coa intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen. 

CCL 

a 

h 

B3.2. Observación, 
reflexión e explicación 
dos valores expresivos 
e do uso das formas 
verbais en textos con 
diferente intención 
comunicativa. 

B3.2. Recoñecer e 
explicar os valores 
expresivos que 
adquiren as formas 
verbais en relación 
coa intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen.  

LCLB3.2.1. Recoñece e 
explica os valores 
expresivos que 
adquiren as formas 
verbais en relación 
coa intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen. 

CCL 
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a 

b 

h 

B3.3. Observación, 
reflexión e explicación 
do uso expresivo dos 
prefixos e sufixos, 
recoñecendo os que 
teñen orixe grega e 
latina, explicando o 
significado que lle 
achegan á raíz léxica e 
a súa capacidade para 
a formación e a 
creación de novas 
palabras. 

B3.3. Recoñecer e 
explicar o significado 
dos principais prefixos 
e sufixos, e as súas 
posibilidades de 
combinación para 
crear novas palabras, 
identificando os que 
proceden do latín e do 
grego. 

LCLB3.3.1. Recoñece os 
procedementos para a 
formación de palabras 
novas e explica o valor 
significativo dos 
prefixos e dos sufixos. 

CCL 

LCLB3.3.2. Forma 
substantivos, 
adxectivos, verbos e 
adverbios a partir 
doutras categorías 
gramaticais, utilizando 
diversos 
procedementos 
lingüísticos. 

CCL 

LCLB3.3.3. Coñece o 
significado dos 
principais prefixos e 
sufixos de orixe 
grecolatina e utilízaos 
para deducir o 
significado de 
palabras 
descoñecidas. 

CAA 

a 

h 

B3.4. Observación, 
reflexión e explicación 
dos niveis de 
significado de 
palabras e expresións 
no discurso oral ou 
escrito. 

B3.4. Identificar os 
niveis de significado 
de palabras ou 
expresións en función 
da intención 
comunicativa do 
discurso oral ou 
escrito onde 
aparecen. 

LCLB3.4.1. Explica todos 
os valores expresivos 
das palabras que 
gardan relación coa 
intención 
comunicativa do texto 
onde aparecen. 

CCL 

LCLB3.4.2. Explica con 
precisión o significado 
de palabras, e usa a 
acepción adecuada en 
relación ao contexto 
en que aparecen. 

CCL 

b 

e 

h 

B3.5. Manexo de 
dicionarios e outras 
fontes de consulta en 
papel e formato dixital 
sobre a normativa e o 
uso non normativo 
das palabras, e 

B3.5. Usar correcta e 
eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como 
en formato dixital, 
para resolver dúbidas 

LCLB3.5.1. Utiliza os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta en 
papel e formato 
dixital, resolve 
eficazmente as súas 
dúbidas sobre o uso 

CD 
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interpretación das 
informacións 
lingüísticas que 
proporcionan os 
dicionarios da lingua 
(gramaticais, 
semánticas, rexistro e 
uso). 

sobre o uso correcto 
da lingua e para 
progresar na 
aprendizaxe 
autónoma. 

correcto da lingua e 
progresa na 
aprendizaxe 
autónoma. 

h B3.6. Observación, 
reflexión e explicación 
dos límites sintácticos 
e semánticos da 
oración simple e a 
composta, das 
palabras que 
relacionan os grupos 
que forman parte 
desta e dos seus 
elementos 
constitutivos. 

B3.6. Explicar e describir 
os trazos que 
determinan os límites 
oracionais para 
recoñecer a estrutura 
das oracións 
compostas.  

LCLB3.6.1. Transforma e 
amplía oracións 
simples en oracións 
compostas, usando 
conectores e outros 
procedementos de 
substitución para 
evitar repeticións. 

CCL 

LCLB3.6.2. Recoñece a 
palabra nuclear que 
organiza 
sintacticamente e 
semanticamente un 
enunciado, así como 
os elementos que se 
agrupan arredor dela. 

CMCCT 

LCLB3.6.3. Recoñece a 
equivalencia 
semántica e funcional 
entre o adxectivo, o 
substantivo e algúns 
adverbios con 
oracións de relativo, 
substantivas e 
adverbiais 
respectivamente, 
transformando e 
ampliando adxectivos, 
substantivos e 
adverbios en oracións 
subordinadas e 
inseríndoas como 
constituíntes doutra 
oración. 

CCL 

LCLB3.6.4. Utiliza de 
forma autónoma 
textos da vida cotiá 

CCL 
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para a observación, 
reflexión e explicación 
sintáctica. 

b 

h 

B3.7. Coñecemento, uso 
e valoración das 
normas ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o seu 
valor social e a 
necesidade de 
cinguirse a elas na 
escritura para obter 
unha comunicación 
eficiente. 

B3.7. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua para resolver 
problemas de 
comprensión e 
expresión de textos 
orais e escritos e para 
a revisión 
progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

LCLB3.7.1. Revisa os 
seus discursos orais e 
escritos aplicando 
correctamente as 
normas ortográficas e 
gramaticais, 
recoñecendo o seu 
valor social para obter 
unha comunicación 
eficiente. 

CCL 

b 

g 

h 

B3.8. Observación, 
reflexión, explicación 
e uso dos trazos 
característicos que 
permiten diferenciar e 
clasificar os xéneros 
textuais, con especial 
atención aos discursos 
expositivos e 
argumentativos. 

B3.8. Identificar e 
explicar as estruturas 
dos xéneros textuais, 
con especial atención 
ás estruturas 
expositivas e 
argumentativas, para 
utilizalas nas súas 
producións orais e 
escritas.  

LCLB3.8.1. Identifica e 
explica as estruturas 
dos xéneros textuais, 
con especial atención 
ás expositivas e 
argumentativas, e 
utilízaas nas propias 
producións orais e 
escritas. 

CCL 

LCLB3.8.2. Coñece os 
elementos da 
situación 
comunicativa que 
determinan os usos 
lingüísticos (tema, 
propósito, 
destinatario, xénero 
textual, etc.). 

CSC 

CCL 

LCLB3.8.3. Describe os 
trazos lingüísticos 
máis sobresalientes 
de textos expositivos 
e argumentativos, 
relacionándoos coa 
intención 
comunicativa e o 
contexto en que se 
producen. 

CCL 

LCLB3.8.4. Recoñece 
nun texto os 

CCL 
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procedementos 
lingüísticos para a 
expresión da 
subxectividade, e 
utilízaos nas 
producións propias. 

h B3.9. Observación, 
reflexión e explicación 
do uso de conectores 
textuais e dos 
principais mecanismos 
de referencia interna, 
tanto gramaticais 
(substitucións 
pronominais) como 
léxicos (elipses e 
substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

B3.9. Recoñecer en 
textos de diversa 
índole e usar nas 
producións propias 
orais e escritas os 
conectores textuais e 
os principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais 
como léxicos. 

LCLB3.9.1. Recoñece e 
utiliza a substitución 
léxica como un 
procedemento de 
cohesión textual. 

CCL 

LCLB3.9.2. Identifica, 
explica e usa distintos 
tipos de conectores 
de causa, 
consecuencia, 
condición e hipótese, 
así como os 
mecanismos 
gramaticais e léxicos 
de referencia interna 
que proporcionan 
cohesión a un texto. 

CCL 

a 

b 

h 

B3.10. Coñecemento 
dos rexistros e dos 
factores que inciden 
no uso da lingua en 
distintos ámbitos 
sociais, e valoración 
da importancia de 
utilizar o rexistro 
adecuado segundo as 
condicións da 
situación 
comunicativa. 

B3.10. Recoñecer e 
utilizar os rexistros 
lingüísticos en función 
dos ámbitos sociais, 
valorando a 
importancia de utilizar 
o rexistro adecuado a 
cada momento. 

LCLB3.10.1. Recoñece 
os rexistros 
lingüísticos en textos 
orais ou escritos en 
función da intención 
comunicativa e do seu 
uso social. 

CCL 

LCLB3.10.2. Valora a 
importancia de utilizar 
o rexistro adecuado a 
cada situación 
comunicativa, e 
aplícao nos seus 
discursos orais e 
escritos. 

CSC 

i 

l 

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

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

LCLB3.11.1. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensións sobre 

CCL 

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

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

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. 

g 

h 

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

B3.12. Reflexionar sobre 
o sistema e as normas 
de uso das linguas, 
mediante a 
comparación e a 
transformación de 
textos, enunciados e 
palabras, e utilizar 
estes coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

LCLB3.12.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra 
desenvolvidos no 
curso nunha das 
linguas, para mellorar 
a comprensión e a 
produción dos textos 
traballados en 
calquera das outras. 

CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de 
obras da literatura 
española e universal, 
e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, 
de enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 
intereses literarios, e 
a súa autonomía de 
lectura. 

B4.1. Favorecer a 
lectura e comprensión 
de obras literarias da 
literatura española e 
universal de todos os 
tempos e da literatura 
xuvenil. 

LCLB4.1.1. Le e 
comprende cun grao 
crecente de interese e 
autonomía obras 
literarias próximas aos 
seus gustos e ás súas 
afeccións. 

CCL 

LCLB4.1.2. Valora 
algunha das obras de 
lectura libre, 
resumindo o contido, 
explicando os 
aspectos que máis 
chamaron a súa 
atención e o que a 
lectura lle achegou 
como experiencia 
persoal.  

CCEC 
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LCLB4.1.3. Desenvolve 
progresivamente o 
seu propio criterio 
estético perseguindo 
como única finalidade 
o pracer pola lectura. 

CSIEE 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de 
obras da literatura 
española e universal, 
e da literatura xuvenil, 
como fonte de pracer, 
de enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 
intereses literarios, e 
a súa autonomía de 
lectura. 

B4.2. Promover a 
reflexión sobre a 
conexión entre a 
literatura e o resto 
das artes.  

LCLB4.2.1. Desenvolve 
progresivamente a 
capacidade de 
reflexión observando, 
analizando e 
explicando a relación 
existente entre 
manifestacións 
artísticas de todas as 
épocas (música, 
pintura, cine, etc.). 

CCL 

LCLB4.2.2. Recoñece e 
comenta o 
mantemento ou a 
evolución de 
personaxes-tipo, 
temas e formas ao 
longo dos diversos 
períodos histórico-
literarios, ata a 
actualidade. 

CCEC 

LCLB4.2.3. Compara 
textos literarios e 
pezas dos medios de 
comunicación que 
respondan a un 
mesmo tópico, 
observando, 
analizando e 
explicando os puntos 
de vista segundo o 
medio, a época ou a 
cultura, e valorando e 
criticando o que le ou 
ve. 

CSC 

h 

l 

n 

B4.1. Lectura libre de 
obras da literatura 
española e universal, 
e da literatura xuvenil, 

B4.3. Fomentar o gusto 
e o hábito pola lectura 
en todas as súas 
vertentes: como fonte 

LCLB4.3.1. Fala na clase 
dos libros e comparte 
as súas impresións 
cos/coas 

CCL 
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c como fonte de pracer, 
de enriquecemento 
persoal e de 
coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 
intereses literarios, e 
a súa autonomía de 
lectura. 

de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer 
e diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes 
aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

compañeiros/as. 

LCLB4.3.2. Traballa en 
equipo determinados 
aspectos das lecturas 
propostas ou 
seleccionadas polos 
alumnos, investigando 
e experimentando de 
forma 
progresivamente 
autónoma. 

CSC 

CSIEE 

LCLB4.3.3. Le en voz 
alta, modulando e 
adecuando a voz, 
apoiándose en 
elementos da 
comunicación non 
verbal e potenciando 
a expresividade 
verbal. 

CCL 

LCLB4.3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desenvolvendo 
progresivamente a 
expresión corporal 
como manifestación 
de sentimentos e 
emocións, 
respectando as 
producións das 
demais persoas. 

CCEC 

h 

l 

n 

c 

B4.2. Aproximación ás 
obras máis 
representativas da 
literatura española 
desde o século XVlll 
aos nosos días a 
través da lectura e a 
explicación de 
fragmentos 
significativos e, de ser 
o caso, obras 
completas. Reflexión e 
superación de 
estereotipos de 

B4.4. Comprender 
textos literarios 
representativos desde 
o século XVlll aos 
nosos días, 
recoñecendo a 
intención do/da 
autor/a, o tema e os 
trazos propios do 
xénero ao que 
pertence, e 
relacionando o seu 
contido co contexto 
sociocultural e 

LCLB4.4.1. Le e 
comprende unha 
selección de textos 
literarios 
representativos da 
literatura desde o 
século XVlll aos nosos 
días, identificando o 
tema, resumindo o 
seu contido e 
interpretando a 
linguaxe literaria. 

CCL 

LCLB4.4.2. Expresa a CAA 
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xénero, clase, crenzas, 
etc. 

literario da época, ou 
doutras épocas, e 
expresando a relación 
con xuízos persoais 
razoados. 

relación entre o 
contido da obra, a 
intención do/da 
autor/a e o contexto, 
e o mantemento de 
temas e formas, 
emitindo xuízos 
persoais razoados. 

h 

l 

n 

B4.3. Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir da 
lectura de textos do 
século XX, utilizando 
as convencións 
formais do xénero 
seleccionado e con 
intención lúdica e 
creativa. 

B4.5. Redactar textos 
persoais de intención 
literaria seguindo as 
convencións do 
xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

LCLB4.5.1. Redacta 
textos persoais de 
intención literaria a 
partir de modelos 
dados, seguindo as 
convencións do 
xénero e con 
intención lúdica e 
creativa. 

CCL 

LCLB4.5.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz 
de analizar e regular 
os seus propios 
sentimentos. 

CAA 

e B4.4. Consulta de fontes 
de información 
variadas para a 
realización de 
traballos e a cita 
adecuada destas. 

B4.6. Consultar e citar 
adecuadamente 
fontes de información 
variadas para realizar 
un traballo educativo 
en soporte impreso ou 
dixital sobre un tema 
do currículo de 
literatura, adoptando 
un punto de vista 
crítico e persoal, e 
utilizando as 
tecnoloxías da 
información. 

LCLB4.6.1. Consulta e 
cita adecuadamente 
varias fontes de 
información para 
desenvolver por 
escrito, con rigor, 
claridade e 
coherencia, un tema 
relacionado co 
currículo de 
Literatura. 

CCL 

CD 

LCLB4.6.2. Achega nos 
seus traballos escritos 
ou orais conclusións e 
puntos de vista 
persoais e críticos 
sobre as obras 
literarias, 
expresándose con 
rigor, claridade e 
coherencia. 

CCL 

CSIEE 
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LCLB4.6.3. Utiliza 
recursos variados das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para a 
realización dos seus 
traballos educativos. 

CD 

 

7.2. TEMPORALIZACIÓN 

*Os estándares básicos aparecen en vermello 
 

4º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 
FALAR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B1.1.1  Comprende o sentido global de textos 
orais propios dos ámbitos persoal, 
educativo e laboral, identificando a 
información relevante, determinando o 
tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante. 

X X 

X 

X X X X 

X 

X X X 

X 

B1.1.2  Anticipa ideas e infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

X X X 
X 

X X X 

X 

X X X X 

B1.1.3  Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

X X 
X 

X X X X X X X 
X 

X 

B1.1.4 Distingue as partes en que se estruturan as 
mensaxes orais e a relación entre discurso e 
contexto. 

X 
X 

X X X X X X X X 

X X 

B1.1.5  Distingue entre información e opinión en 
mensaxes procedentes dos medios de 
comunicación, e entre información e 
persuasión en mensaxes publicitarias orais, 
identificando as estratexias de enfatización 
e expansión. 

 

 

        X  

B1.1.6  Segue e interpreta instrucións orais. X X X X 
X 

X X X X 
X 

X X 
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B1.2.1  Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, 
instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a estrutura e a información 
relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa 
do/da falante. 

    

 

   X X  X 

B1.2.2 Anticipa ideas e infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.2.3  Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

B1.2.4  Interpreta e valora aspectos concretos do 
contido de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e argumentativos, 
emitindo xuízos razoados e relacionándoos 
con conceptos persoais, para xustificar un 
punto de vista particular. 

    

 

    X  X 

B1.2.5  Utiliza progresivamente os instrumentos 
adecuados para localizar o significado de 
palabras ou enunciados descoñecidos 
(demanda axuda, busca en dicionarios, 
lembra o contexto en que aparece, etc.). 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.2.6  Resume textos narrativos, descritivos, 
expositivos e argumentativos de forma 
clara, recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que 
se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

    

 

   X X  X 

B1.3.1 Escoita, observa e interpreta o sentido 
global de debates, coloquios e conversas 
espontáneas identificando a información 
relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa e a 
postura de cada participante, así como as 
diferenzas formais e de contido que regulan 
os intercambios comunicativos formais e os 
espontáneos. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.3.2  Recoñece e explica as características da 
linguaxe conversacional (cooperación, 
espontaneidade, economía e 
subxectividade) nas conversas 
espontáneas. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 
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B1.3.3  Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun 
debate, coloquio ou conversa espontánea 
tendo en conta o ton empregado, a 
linguaxe que utiliza, o contido e o grao de 
respecto cara ás opinións das demais 
persoas. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 
 
 
 
 

B1.3.4  Identifica o propósito, a tese e os 
argumentos das persoas participantes en 
debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación 
audiovisual, valorando de forma crítica 
aspectos concretos da súa forma e o seu 
contido. 

    

 

     X X 

B1.3.5  Recoñece e asume as regras de 
interacción, intervención e cortesía que 
regulan os debates e calquera intercambio 
comunicativo oral. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.4.1  Coñece o proceso de produción de 
discursos orais e valora a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.4.2  Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 
volume, etc.) a ollada, a colocación, a 
linguaxe corporal, a xestión de tempos e o 
emprego de axudas audiovisuais en 
calquera tipo de discurso. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.4.3  Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual 
da avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.5.1 Utiliza e valora a lingua como un medio 
para adquirir, procesar e transmitir novos 
coñecementos, para expresar ideas e 
sentimentos, e para regular a conduta. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.6.1  Realiza presentacións orais de forma 
individual ou en grupo, planificando o 
proceso de oralidade, organizando o 
contido, consultando fontes de información 
diversas, xestionando o tempo e 
transmitindo a información de xeito 
coherente, aproveitando vídeos, gravacións 
ou outros soportes dixitais. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.6.2  Realiza intervencións non planificadas, 
dentro da aula, analizando e comparando 
as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 
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B1.6.3 Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal da lingua nas súas 
prácticas orais. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.6.4  Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á 
finalidade da práctica oral. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.6.5 Resume oralmente exposicións, 
argumentacións, intervencións públicas, 
etc., recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que 
se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

    

 

   X X X X 

B1.6.6  Aplica os coñecementos gramaticais á 
avaliación e á mellora da expresión oral, 
recoñecendo en exposicións orais propias 
ou alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, ambigüidades, 
impropiedades léxicas, pobreza e repetición 
de conectores etc.). 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.7.1  Coñece, valora e aplica as normas que 
rexen a cortesía na comunicación oral. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

B1.7.2 Analiza criticamente debates e faladoiros 
procedentes dos medios de comunicación, 
recoñecendo neles a validez dos 
argumentos e valorando criticamente a súa 
forma e o seu contido. 

    

 

     X X 

B1.7.3  Participa activamente nos debates 
escolares, respectando as regras de 
intervención, interacción e cortesía que os 
regulan, utilizando unha linguaxe non 
discriminatoria. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B1.8.1 Dramatiza e improvisa situacións reais ou 
imaxinarias de comunicación. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 
ESCRIBIR 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 3ª EVALUACIÓN 

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES FORMATIVAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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B2.1.1  Comprende textos de diversa índole 
poñendo en práctica diferentes estratexias 
de lectura e autoavaliación da súa propia 
comprensión en función do obxectivo e o 
tipo de texto, actualizando coñecementos 
previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado 
global do texto. 

X X 

X 

X X X X 

X 

X X X 

X 

B2.1.2  Localiza, relaciona e secuencia as 
informacións explícitas dos textos. 

X X X 
X 

X X X 
X 

X X X X 

B2.1.3  Infire a información relevante dos textos, 
identificando a idea principal e as 
secundarias, e establecendo relacións entre 
elas. 

X X 

X 

X X X X X X X 

X 

X 

B2.1.4  Constrúe o significado global dun texto ou 
de frases do texto demostrando unha 
comprensión plena e detallada deste. 

X 

X 

X X X X X X X X 

X X 

B2.1.5 Fai conexións entre un texto e o seu 
contexto, integrándoo e avaliándoo 
criticamente, e realizando hipóteses sobre 
el. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B2.1.6 Comprende o significado de palabras 
propias do nivel culto da lingua que 
incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñecendo a importancia de enriquecer o 
seu vocabulario para expresarse con 
exactitude e precisión. 

X    

 

    

 

  

B2.2.1 Recoñece e expresa o tema, as ideas 
principais, a estrutura e a intención 
comunicativa de textos escritos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e laboral, 
e de relacións con organizacións, 
identificando a tipoloxía textual 
seleccionada (narración, exposición, etc.), a 
organización do contido e o formato 
utilizado. 

    

 

   X X  X 

B2.2.2  Identifica os trazos diferenciais dos xéneros 
xornalísticos informativos e de opinión 
(noticias, reportaxes, editoriais, artigos e 
columnas, cartas á dirección, comentarios e 
crítica). 

    

 

     X  

B2.2.3 Comprende e explica os elementos verbais e 
os non verbais, e a intención comunicativa 
dun texto publicitario procedente dos 
medios de comunicación. 

    

 

     X  
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B2.2.4  Localiza informacións explícitas nun texto e 
relaciónaas entre si e co contexto, 
secuénciaas e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

    

 

   X X X X 

B2.2.5  Interpreta o sentido de palabras, 
expresións, frases ou pequenos fragmentos 
extraídos dun texto en función do seu 
sentido global. 

X    

 

   X X X X 

B2.2.6 Interpreta, explica e deduce a información 
dada en esquemas, mapas conceptuais, 
diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.3.1  Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.3.2  Elabora a súa propia interpretación sobre o 
significado dun texto. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

B2.3.3  Respecta as opinións das demais persoas. X X X X 
X 

X X X X X X X 

B2.4.1 Utiliza de forma autónoma diversas fontes 
de información, integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais ou escritos. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.4.2  Coñece e manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou en versión dixital, 
dicionarios de dúbida e irregularidades da 
lingua, etc. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.4.3 Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas 
dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 
 
 
 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.5.1  Aplica técnicas diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.). 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.5.2 Redacta borradores de escritura. X X X X 
X 

X X X X X X X 

B2.5.3 Escribe textos en diferentes soportes 
usando o rexistro adecuado, organizando as 
ideas con claridade, enlazando enunciados 
en secuencias lineais cohesionadas, e 
respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 
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B2.5.4  Revisa o texto en varias fases para aclarar 
problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) 
ou coa forma (puntuación, ortografía, 
gramática e presentación). 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.5.5  Avalía, utilizando guías, a súa propia 
produción escrita e a dos/das seus/súas 
compañeiros/as. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.5.6  Reescribe textos propios e alleos aplicando 
as propostas de mellora que se deducen da 
avaliación da produción escrita. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.6.1  Redacta con claridade e corrección textos 
propios dos ámbitos persoal, educativo, 
social e laboral. 

    

 

   X X  X 

B2.6.2  Redacta con claridade e corrección textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos e argumentativos, adecuándose 
aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

    

 

   X X   

B2.6.3  Utiliza variados organizadores textuais nos 
seus escritos. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

B2.6.4  Resume o contido de calquera tipo de 
texto, recollendo as ideas principais con 
coherencia e cohesión e expresándoas cun 
estilo propio, evitando reproducir 
literalmente as palabras do texto. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.6.5  Realiza esquemas e mapas conceptuais que 
estruturen o contido dos textos traballados. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

B2.6.6 Explica por escrito o significado dos 
elementos visuais que poidan aparecer nos 
textos (gráficas, imaxes, etc.). 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.7.1  Produce textos diversos recoñecendo na 
escritura o instrumento que é capaz de 
organizar o seu pensamento. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.7.2 Utiliza nos seus escritos palabras propias do 
nivel formal da lingua que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e recoñece a importancia 
de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse oralmente e por escrito con 
exactitude e precisión. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B2.7.3  Valora e incorpora progresivamente unha 
actitude creativa ante a lectura e a escritura. 

X X X X 
X 

X X X X X X X 

B2.7.4  Coñece e utiliza ferramentas das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos 
alleos, ou escribindo e dando a coñecer os 

X X X X 

X 

X X X X X X X 
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seus propios. 

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B3.1.1  Explica os valores expresivos que adquiren 
algúns adxectivos, determinantes e 
pronomes en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

X X 

X 

    

 

   

 

B3.2.1  Recoñece e explica os valores expresivos 
que adquiren as formas verbais en relación 
coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen. 

X   

X 

   

 

    

B3.3.1  Recoñece os procedementos para a 
formación de palabras novas e explica o 
valor significativo dos prefixos e dos sufixos. 

X X 

 

       

 

 

B3.3.2  Forma substantivos, adxectivos, verbos e 
adverbios a partir doutras categorías 
gramaticais, utilizando diversos 
procedementos lingüísticos. 

X 

X 

 X       

  

B3.3.3  Coñece o significado dos principais prefixos 
e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos para 
deducir o significado de palabras 
descoñecidas. 

X 

 

          

B3.4.1  Explica todos os valores expresivos das 
palabras que gardan relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

X    

 

    

 

  

B3.4.2  Explica con precisión o significado de 
palabras, e usa a acepción adecuada en 
relación ao contexto en que aparecen. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B3.5.1  Utiliza os dicionarios e outras fontes de 
consulta en papel e formato dixital, resolve 
eficazmente as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe autónoma. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B3.6.1 Transforma e amplía oracións simples en 
oracións compostas, usando conectores e 
outros procedementos de substitución para 
evitar repeticións. 

    

X 

X X      

B3.6.2  Recoñece a palabra nuclear que organiza 
sintacticamente e semanticamente un 
enunciado, así como os elementos que se 

    

X 

X X      
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agrupan arredor dela. 

B3.6.3  Recoñece a equivalencia semántica e 
funcional entre o adxectivo, o substantivo e 
algúns adverbios con oracións de relativo, 
substantivas e adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, 
substantivos e adverbios en oracións 
subordinadas e inseríndoas como 
constituíntes doutra oración. 

    

 

X X      

B3.6.4 Utiliza de forma autónoma textos da vida 
cotiá para a observación, reflexión e 
explicación sintáctica. 

    

X 

X X     X 

B3.7.1  Revisa os seus discursos orais e escritos 
aplicando correctamente as normas 
ortográficas e gramaticais, recoñecendo o 
seu valor social para obter unha 
comunicación eficiente. 

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B3.8.1 Identifica e explica as estruturas dos xéneros 
textuais, con especial atención ás 
expositivas e argumentativas, e utilízaas nas 
propias producións orais e escritas. 

    

 

   X X   

B3.8.2 Coñece os elementos da situación 
comunicativa que determinan os usos 
lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.). 

    

 

   X    

B3.8.3  Describe os trazos lingüísticos máis 
sobresalientes de textos expositivos e 
argumentativos, relacionándoos coa 
intención comunicativa e o contexto en que 
se producen. 

    

 

    X   

B3.8.4  Recoñece nun texto os procedementos 
lingüísticos para a expresión da 
subxectividade, e utilízaos nas producións 
propias. 

    

 

   X    

B3.9.1  Recoñece e utiliza a substitución léxica 
como un procedemento de cohesión 
textual. 

X    

 

   X    

B3.9.2 Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótese, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de 
referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

    

 

   X    
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B3.10.
1 

 Recoñece os rexistros lingüísticos en textos 
orais ou escritos en función da intención 
comunicativa e do seu uso social. 

    

 

  X     

B3.10.
2 

 Valora a importancia de utilizar o rexistro 
adecuado a cada situación comunicativa, e 
aplícao nos seus discursos orais e escritos. 

    

 

  X     

B3.11.
1 

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

X X X X 

X 

X X X X X X X 

B3.12.
1 

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

X X X X 

X 

X X X X X X X 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA  

CÓDIG
O 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B4.1.1  Le e comprende cun grao crecente de 
interese e autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos e ás súas 
afeccións. 

X X 

X 

X X X X 

X 

X X X 

X 

B4.1.2  Valora algunha das obras de lectura libre, 
resumindo o contido, explicando os 
aspectos que máis chamaron a súa atención 
e o que a lectura lle achegou como 
experiencia persoal. 

X X X 

X 

X X X 

X 

X X X X 

B4.1.3  Desenvolve progresivamente o seu propio 
criterio estético perseguindo como única 
finalidade o pracer pola lectura. 

X X 

X 

X X X X X X X 

X 

X 

B4.2.1 Desenvolve progresivamente a capacidade 
de reflexión observando, analizando e 
explicando a relación existente entre 
manifestacións artísticas de todas as épocas 
(música, pintura, cine, etc.). 

X 

X 

X X X X X X X X 

X X 

B4.2.2  Recoñece e comenta o mantemento ou a 
evolución de personaxes-tipo, temas e 
formas ao longo dos diversos períodos 
histórico-literarios, ata a actualidade. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 
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B4.2.3  Compara textos literarios e pezas dos 
medios de comunicación que respondan a 
un mesmo tópico, observando, analizando e 
explicando os puntos de vista segundo o 
medio, a época ou a cultura, e valorando e 
criticando o que le ou ve. 

 

 

        X X 

B4.3.1 Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. 

X 
X 

X X X X X X X X X X 

B4.3.2 Traballa en equipo determinados aspectos 
das lecturas propostas ou seleccionadas 
polos alumnos, investigando e 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.3.3 Le en voz alta, modulando e adecuando a 
voz, apoiándose en elementos da 
comunicación non verbal e potenciando a 
expresividade verbal. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.3.4  Dramatiza fragmentos literarios breves 
desenvolvendo progresivamente a 
expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as 
producións das demais persoas. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.4.1 Le e comprende unha selección de textos 
literarios representativos da literatura desde 
o século XVlll aos nosos días, identificando o 
tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.4.2  Expresa a relación entre o contido da obra, 
a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo 
xuízos persoais razoados. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.5.1  Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados, seguindo 
as convencións do xénero e con intención 
lúdica e creativa. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.5.2 Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.6.1  Consulta e cita adecuadamente varias 
fontes de información para desenvolver por 
escrito, con rigor, claridade e coherencia, un 
tema relacionado co currículo de Literatura. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

B4.6.2  Achega nos seus traballos escritos ou orais 
conclusións e puntos de vista persoais e 
críticos sobre as obras literarias, 
expresándose con rigor, claridade e 

X 

X 

X X X X X X X X X X 
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coherencia. 

B4.6.3 Utiliza recursos variados das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
realización dos seus traballos educativos. 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

 

 

7.3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo e laboral, 
identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante. 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia 
non verbal. 

Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre discurso e 
contexto. 

Segue e interpreta instrucións orais. 

Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 
expositiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia 
non verbal. 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos 
persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

Recoñece e explica as características da linguaxe conversacional (cooperación, espontaneidade, 
economía e subxectividade) nas conversas espontáneas. 

Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate, coloquio ou 
conversa espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido e o 
grao de respecto cara ás opinións das demais persoas. 

Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas participantes en debates, faladoiros 
e entrevistas procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando de forma 
crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido. 

Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a adecuación, 
a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume, etc.) 
a ollada, a colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, procesar e transmitir novos 
coñecementos, para expresar ideas e sentimentos, e para regular a conduta. 
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Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, analizando e comparando as similitudes 
e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

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

Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 
práctica oral. 

Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora da expresión oral, recoñecendo en 
exposicións orais propias ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e repetición de conectores etc.). 

Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral. 

Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes dos medios de comunicación, 
recoñecendo neles a validez dos argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu 
contido. 

Comprende textos de diversa índole pondo en práctica diferentes estratexias de lectura e 
autoavaliación da súa propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, 
actualizando coñecementos previos, traballando os erros de comprensión e construíndo o 
significado global do texto. 

Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos textos. 

Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha comprensión 
plena e detallada deste. 

Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da lingua que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e recoñecendo a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 
expresarse con exactitude e precisión. 

Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención comunicativa de textos 
escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións con 
organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada (narración, exposición, etc.), a 
organización do contido e o formato utilizado. 

Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e a intención comunicativa dun 
texto publicitario procedente dos medios de comunicación. 

Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, secuénciaas e 
deduce informacións ou valoracións implícitas. 

Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou pequenos fragmentos extraídos dun 
texto en función do seu sentido global. 

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

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, dicionarios de 
dúbida e irregularidades da lingua, etc. 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais 
etc.). 

Redacta borradores de escritura. 

Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 
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claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa 
forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da 
avaliación da produción escrita. 

Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 
laboral. 

Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos. 

Explica por escrito o significado dos elementos visuais que poidan aparecer nos textos (gráficas, 
imaxes, etc.). 

Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar o seu 
pensamento. 

Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 
oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, determinantes e pronomes en 
relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa 
intención comunicativa do texto onde aparecen. 

Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor significativo 
dos prefixos e dos sufixos. 

Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías gramaticais, 
utilizando diversos procedementos lingüísticos. 

Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

Explica con precisión o significado de palabras, e usa a acepción adecuada en relación ao 
contexto en que aparecen. 

Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, usando conectores e outros 
procedementos de substitución para evitar repeticións. 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e algúns 
adverbios con oracións de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, transformando 
e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas 
como constituíntes doutra oración. 

Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a observación, reflexión e explicación 
sintáctica. 

Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 

Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás expositivas e 
argumentativas, e utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos (tema, 
propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos expositivos e argumentativos, 
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relacionándoos coa intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade, e 
utilízaos nas producións propias. 

Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procedemento de cohesión textual. 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótese, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da intención 
comunicativa e do seu uso social. 

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
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. 

Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos e ás súas afeccións. 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a 
relación existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non 
verbal e potenciando a expresividade verbal. 

Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o século 
XVlll aos nosos días, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 
literaria. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados, seguindo as 
convencións do xénero e con intención lúdica e creativa. 

Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por escrito, con 
rigor, claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos 
sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS  EN CIENCIA E TECNOLOXÍA(CMCCT) 

 Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, diagramas, 
gráficas, fotografías, etc. 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un enunciado, así 
como os elementos que se agrupan arredor dela. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de palabras ou 
enunciados descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra o contexto en que 
aparece, etc.). 

Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, planificando o proceso de 
oralidade, organizando o contido, consultando fontes de información diversas, xestionando o 
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tempo e transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando vídeos, gravacións ou 
outros soportes dixitais. 

Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, dicionarios de 
dúbida e irregularidades da lingua, etc. 

Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, participando, 
intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando a 
coñecer os seus propios. 

Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital, resolve eficazmente 
as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma. 

Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por escrito, con 
rigor, claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización 
dos seus traballos educativos. 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos 
persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo 
as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións públicas, etc., recollendo as 
ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, e 
realizando hipóteses sobre el. 

Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, diagramas, 
gráficas, fotografías, etc. 

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

Redacta borradores de escritura. 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa 
forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

Avalía, utilizando guías, a súa propia produción escrita e a dos/das seus/súas compañeiros/as. 

Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con coherencia e 
cohesión e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as palabras do 
texto. 

Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o contido dos textos traballados. 

Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos para 
deducir o significado de palabras descoñecidas. 
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Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
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. 

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

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios sentimentos. 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Distingue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de comunicación, 
e entre información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as estratexias 
de enfatización e expansión. 

Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas 
identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido 
que regulan os intercambios comunicativos formais e os espontáneos. 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates e 
calquera intercambio comunicativo oral. 

Participa activamente nos debates escolares, respectando as regras de intervención, interacción 
e cortesía que os regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos informativos e de opinión (noticias, 
reportaxes, editoriais, artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e crítica). 

Respecta as opinións das demais persoas. 

Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos (tema, 
propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, e aplícao 
nos seus discursos orais e escritos. 

Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un mesmo 
tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou 
a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polos 
alumnos, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 

 COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)  

 Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única finalidade 
o pracer pola lectura. 

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polos 
alumnos, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma. 
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Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos 
sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

 

Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación. 

Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a lectura e a escritura. 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que 
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao 
longo dos diversos períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal 
como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións das demais 
persoas. 

 

 

 

7.4. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

Os contidos traballados en cada unidad son os que figuran na táboa do apartado 6.1 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN: unidades da 1 á 4 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: unidades da 5 á 8 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN: unidades da 9 á 12 ambas inclusive, máis o libro de lectura 
proposto polo Departamento. 
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8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

 

          Tendo en conta a natureza fundamentalmente práctica da materia, a avaliación será 

continua, individualizada, formativa e integradora. Mais non debe confundirse isto cos 

mecanismos e/ou procedementos para obter a cualificación final do curso. Para iso, os 

referentes a utilizar son os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

avaliables. 

 

      8.1 AVALIACIÓN INICIAL 

Servirá para detectar o nivel das competencias clave dos distintos cursos de  ESO, 

así como para detectar problemas individuais de lectoescritura ou de comprensión que 

determinen que algúns alumnos e alumnas sexan obxecto dunha maior atención a través 

de programas de reforzo ou doutras medidas que a xunta de avaliación considere 

necesarias. Prestarase especial atención aos alumnos de primeiro, para detectar, en 

colaboración co Departamento de Orientación, problemas individuais de lectoescritura, e 

aos de PMAR (cando houbese), para determinar os diferentes niveis educativos, e tomar 

as medidas oportunas.  

 

           Aínda que as sesións de avaliación inicial levaranse a cabo durante a primeira 

quincena de outubro, previamente, recollerase información de cada alumno a partir de: 

- Exame dos informes de primaria e /ou cursos anteriores. 

- Observación na aula (velocidade lectora, intervencións orais, presentación oral, 

exercicios de comprensión oral, etc). 

- Actividades realizadas no caderno. 

- Proba escrita.(ANEXO I) 

           Esta información será trasladada ás familias, por medio dos profesores titores e do 

departamento de orientación e equipo directivo, se é o caso. 

          Como resultado da avaliación inicial, tomaranse as medidas de atención á 

diversidade pertinentes (reforzo educativo, pedagoxía terapéutica, exencións, ACS, etc.) e 

enfocarase tamén o desenvolvemento do grupo de PMAR, se houbese. 
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           8.2 AVALIACIÓN CONTINUA 

             En cada trimestre, comprobarase se o alumno adquiriu os contidos, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave (destrezas) que se foron traballando a través dos 

diferentes materiais curriculares utilizados (libro de texto, libros de lectura, material 

audiovisual…) e as diversas actividades. En cada unha destas avaliacións tentarase avaliar 

ao alumnado  tal como aparece sinalado na secuenciación dos contidos.   Esta avaliación 

terá en conta os distintos bloques de contidos  e utilizará diversos instrumentos de 

avaliación:  

 

a)Probas orais, centradas na comprobación de que o alumnado adquiriu as destrezas necesarias 

relacionadas co bloque de contidos da Comunicación oral: escoitar e falar. Estas servirán de 

marcadores das competencias clave CCL, CMCCT, CD, CAA, CSIEE e CCEC. 

 

b)Probas escritas sobre os contidos impartidos a través do libro de texto e das pertinentes 

explicacións do profesor, xunto con outros materiais de apoio utilizados. Este tipo de 

probas centraranse nos bloques de Coñecemento da Lingua e no da Educación Literaria e 

servirán de marcadores das competencias clave CCL, CAA, CCEC. 

 

c)Probas de comprensión e produción escrita nas que o alumnado sexa quen de entender 

textos de diferente complexidade e de realizar producións escritas propias do nivel 

educativo no que está. Estas probas poderán ir incluídas no apartado anterior e 

centraranse no bloque de Comunicación escrita: ler e escribir e servirán de marcadores 

das competencias clave CCL, CSC, CCEC 

 

d) Presentación de traballos propostos polo profesor, nos que se comprobará o nivel de 

cada alumno/a en canto á competencia dixital (CD) Neles están implicados os diversos 

bloques,  así como todas as competencias clave. Para isto, cada profesor indicará aos seus 

grupos as pautas que deberán seguir, así como os aspectos nos que baseará a súa 

cualificación; tanto para os escritos a man, sobre soportes tecnolóxicos ou os expostos na 

aula. 
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e)Probas escritas, orais ou traballos sobre obras literarias de lectura obrigada e 

voluntaria, que se proporán ao alumando ao inicio de cada trimestre e cuxa selección se 

realizará tendo en conta a idade e intereses do alumnado. Nelas o alumnado amosará as 

súas destrezas relacionadas co bloque da Comunicación escrita: ler e escribir e co da 

Educación literaria, servindo de medidores das competencias CCL, CSC e CCEC. 

 

f)Valoración da actitude do alumnado: esta centrarase na supervisión continuada por 

parte do profesorado do traballo diario de cada alumno/a, da súa actitude cara ao idioma, 

da presentación de traballos e tarefas tanto obrigadas como voluntarias, do seu interese 

pola materia e esforzo por mellorar, da iteracción cos demais compañeiros e o traballo en 

equipo. Prestarase especial atención neste apartado á adquisición das competencias clave 

tales como as CSC, CAA e CSIEE. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

Posto que en cada periodo de avaliación teranse en conta diferentes 

procedementos e instrumentos de avaliación, todos contribuirán á cualificación en cada 

periodo. Para obter a nota dunha avaliación, ponderaranse os instrumentos dispoñibles 

na proporción e coas condicións que figuran nas seguintes táboas: 

 

1º ESO e 2º ESO 

Porcentax

e nota 

Bloques Procedimentos e 

instrumentos de 

avaliación 

Valor en puntos 

 

10% 

Bloque 

1. 

Comunic

ación 

oral 

 

O docente elixirá 

se facer só proba 

individual, traballo 

ou combinalo co 

resto de 

participacións. 

Probas orais e/ou 

traballo(1) 

0.75 

Debates, 

produción e exposición  de  

textos, dramatizacións.  

0.25 

 Bloque 2. Comunicación Probas escritas. (3) 2.5 
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25% escrita  

 

30% 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua  

Probas escritas (3) 3 

 

 

20% 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Probas escritas 1 

Lectura obrigatoria 

(traballo e/ou proba 

escrita) (4) 

1 

 

 

15% TAREFAS DIARIAS DOS 
DIFERENTES BLOQUES 
DE CONTIDOS (2) 

CADERNO 0.75  

CORRECCIÓNS VARIAS 0.75 

 

 

 

3º ESO e 4º ESO 

Porcentaxe 

nota 

Bloques Procedimentos e 

instrumentos de 

avaliación 

Valor en puntos 

 

10% 

Bloque 

1. 

Comunic

ación 

oral 

 

O docente elixirá 

se facer só proba 

individual, traballo 

ou combinalo co 

resto de 

participacións. 

Probas orais e/ou 

traballo(1) 

0.75 

Debates, 

produción e exposición  de  

textos, dramatizacións.  

0.25 

 Bloque 2. Comunicación Probas escritas. (3) 1 
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10% escrita  

 

30% 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua  

Probas escritas (3) 3 

 

 

40% 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Probas escritas 3 

Lectura obrigatoria 

(traballo e/ou proba 

escrita) (4) 

1 

 

 

10% TAREFAS DIARIAS OU 
TRABALLOS DOS 
DIFERENTES BLOQUES 
DE CONTIDOS (2) 

O DOCENTE PODERÁ DECIDIR 
COMO DISTRIBUÍR A NOTA 

1 

 

 

(1) En cada trimestre o alumno realizará unha proba e/ou traballo oral sobre un tema 

proposto polo profesor/a. Terá unha duración aproximada de 3-5 minutos. 

Valorarase positivamente o uso das TIC. O profesorado dará un guión previo coas 

rúbricas que se terán en conta. (ANEXO II) 

(2) O alumnado deberá traer feitas as tarefas propostas polo profesorado a realizar 

fóra da aula; sexan as tarefas diarias e/ou os traballos individuais e/ou colectivos. 

As notas negativas ou positivas destes traballos diarios serán marcadas por cada 

profesor no seu caderno e explicará ao principio de curso o seu cómputo. Por 

exemplo, -0.1 por cada negativo que reflexe falta de traballo diario e /ou atención 

na aula. Deste xeito, poderíase acadar unha puntuación negativa nestes apartados.  

(3) Realizaranse dúas probas escritas por trimestre. 

(4) Haberá una lectura obrigatoria por trimestre, indicada polo profesor/a. Esta 

avaliarase mediante unha proba escrita ou/e un traballo. Ademais, poderase optar 

á realización de lecturas optativas, se o profesor/a o indicase, puidendo sumar un 
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máximo de 1 punto na nota final de avaliación, sempre que o alumno teña, como 

mínimo, un 4. A cualificación de cada lectura optativa non superará 0.5 puntos. 

 

Así pois, o profesorado determinará o valor de cada instrumento de avaliación 

empregado,posto que poderá usar todos ou algúns dos sinalados en cada bloque, segundo 

o perfil do alumnado. 

 

           No que respecta aos estándares de aprendizaxe, o grao mínimo de consecución 

dos estándares básicos (os subliñados) será do 100%; e o grao de consecución dos 

estándares considerados non básicos (os non subliñados) será do 50%.  

 

   Así mesmo, terase en conta na nota final dos exames e probas avaliables a 

ortografía, a puntuación, a acentuación e a presentación, quedando recollido da seguinte 

maneira: 

 

- En primeiro ciclo ( 1º e 2º ESO) cada profesor terá en conta, cando avalíe ao 

alumnado, a problemática individual de cada un. Queda a criterio do profesorado 

que imparta nese nivel as medidas correctoras a desenvolver. No caso de 

alumnado con Necesidades Educativas Especiais (TDAH e/ou outros), estes 

criterios flexibilizaranse. 

 

- En segundo ciclo (3º e 4º ESO) poderase  penalizar con 0´10 puntos cada falta de 

ortografía,  mala puntuación ou expresión escrita; podendo chegar a unha 

penalización de 2  puntos como máximo. No caso de alumnado con Necesidades 

Educativas Especiais (TDAH e/ou outros), estes criterios flexibilizaranse. 

 

- Por mala presentación dos traballos realizados polo alumnado poderase baixar ata 

1 punto.  

 
Outros aspectos: 

- O profesorado poderá propoñer traballos voluntarios ao longo do curso, para que 

o alumnado poida subir nota a partir do 4. En cada caso, o valor destes traballos 

xunto coas lecturas optativas non superarán 1 punto. 
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8.2.AVALIACIÓN FINAL:  

 

Poñeráselle ao alumnado unha nota numérica do 1 ao 10 (o redondeo será a 

criterio de cada profesor), tendo en conta as notas das tres avaliacións anteriores (media 

numérica), pero tamén valorando positivamente as melloras progresivas do alumnado. 

Deste xeito, prestarase especial atención ao feito de que o alumnado ao longo do curso 

fose adquirindo destrezas e competencias non superadas de avaliacións anteriores. Os 

alumnos que obteñan 5 puntos obterán unha cualificación final positiva.  

 

8.3.RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

 

● Dado que algúns contidos traballados nun trimestre (de ortografía, gramática, 

expresión e comprensión oral e escrita) inclúense nas probas dos trimestres 

seguintes, aprobar estes é unha maneira de recuperación de coñecementos non 

adquiridos con anterioridade. 

● Sen embargo, para aqueles contidos que se traballan de maneira independente en 

cada trimestre (de literatura, análise e comentario de textos, libros de lectura…) se 

o alumnado non os aproba no seu momento, faráselle una proba de recuperación, 

sobre o mes de xuño; aínda que se o profesor o determina, pode facer outras 

recuperacións con anterioridade, pero sen eliminar estas. Deste xeito, o 

profesorado indicará aos alumnos os contidos que deben recuperar e cando o 

poden facer. 

● En todo caso, é importante ter en conta que o alumnado que teña suspensas a 

primeira e a segunda avaliación, aínda que aprobe os contidos traballados na 

terceira, non aprobará o curso se non recupera os contidos pendentes das outras 

dúas avaliacións por medio dunha proba.  

 

8.4.PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO. 

 

             O alumnado que suspenda a materia en xuño realizará una proba en setembro na que 

entrarán tódolos contidos traballados durante o curso. Isto quere dicir que non só son os 

contidos recollidos no libro de texto, senón o traballado na aula. Para isto, entregaráselles, 
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xunto co boletín das notas en xuño, un guión recordatorio dos contidos que deben 

preparar cara setembro.  

                     Nesta convocatoria, para facilitar a organización de tempos e espazos ao centro, non 

se realizará proba oral e repartirase a súa porcentaxe da nota entre os restantes bloques 

de contidos. 

 

       O alumnado deberá entregar todas as actividades dos libros de lectura, traballos ou 

actividades que teña pendentes, e que o profesor lle recordará no guión entregado para 

preparar esta convocatoria. Finalmente, o profesor poderá suxerir a realización de 

actividades de repaso, cadernos de ortografía, etc, indicando o seu valor cara a nota final 

de setembro. 

 

9. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 
Como principio metodolóxico xeral, dende a área de Lingua Castelá e Literatura 

prestaráselle especial  atención á diversidade, utilizando métodos que teñan en conta os 

distintos ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e 

promovan a aprendizaxe en equipo. 

 

 A organización de cada curso en unidades permite que os contidos ligados aos 

estándares de aprendizaxe se concreten na comprensión e produción de distintos tipos e 

subtipos de textos. Isto realizarase de tal xeito que permita ao alumnado acceder a 

distintos niveis de complexidade atendendo á súa madurez e ao seu desenvolvemento e 

ritmo de aprendizaxe. 

 

O profesorado realizará unha atención personalizada en función das necesidades de 

cadaquén; habilitando, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, aqueles 

mecanismos de reforzo que cumpra pór en práctica. 

 

Utilizarase unha metodoloxía activa e participativa que favoreza tanto o traballo 

individual como en grupo do alumnado. 
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Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar do proceso educativo. Este principio metodolóxico conseguirase 

fundamentalmente na selección das lecturas recomendadas ao alumnado, no uso das 

tecnoloxías de información e comunicación e en varias actividades extraescolares e 

complementarias que faciliten a iteracción entre os diversos departamentos didácticos. 

 

Promoverase a reflexión metacomunicativa e metalingüística a través do contraste 

entre as linguas que se imparten no centro; potenciando así unha educación plurilingüe e 

intercultural que lle permita ao alumnado o uso integral do seu repertorio lingüístico, 

discursivo e intercultural que posúe e que vai adquirindo ao longo das súas diversas 

experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. 

 

Promoverase  a coordinación co departamento de Lingua Galega e Literatura, e 

de Xeografía e Historia nalgúns temas, evitando así a repetición de contidos nos aspectos 

comúns á aprendizaxe das materias, tales como: estratexias de lectura, tipoloxía textual, 

uso da mesma terminoloxía lingüística... Neste punto, a coordinación entre os 

departamentos concrétase do seguinte xeito: 

 

● Mínimos esixibles similares para unha avaliación positiva da materia. 

● As pautas de presentación de traballos escritos serán as mesmas. 

● A análise morfolóxica e da estrutura das palabras utilizará a terminoloxía de 

Lexemas e Morfemas; diferenciando entre morfemas derivativos e flexivos, 

prefixos e sufixos. 

● A análise sintáctica seguirá a corrente estrutural-funcionalista e intentará, na 

medida do posibel, utilizar a mesma terminoloxía no tocante ás funcións 

sintácticas tanto da frase como da cláusula, simple e complexa. 

● No tocante á frase, poderá utilizarse a expresión sintagma se así aparece nos 

materiais didácticos utilizados. Iso si, isto implicará explicar a diferencia no 

número de tipos. 

● Establecerase a diferenza entre cláusula e oración. 
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Asemade, e co gallo de evitar a repetición de contidos, o profesorado de 4º de ESO 

coordinarase no reparto e impartición dos seguintes contidos: 

 

● As propiedades textuais: adecuación, coherencia, cohesión, gramaticalidade e 

presentación. 

● Tipoloxía textual: textos descritivos, explicativos, argumentativos, instrutivos, 

publicitarios... 

● Textos da vida cotiá: currículos, cartas formais, textos xornalísticos, instancias… 

● Principais funcións oracionais. 

● Comentarios literarios: poético, narrativo e teatral. 

 

Tamén está a coordinación relativa ao REFORZO de 2º ESO, do alumnado exento 

da 2LEF.O profesorado que imparta este reforzo traballará, sobre todo, a Competencia 

Lingüística, oral e escrita. Para isto, centrarase en actividades de lectoescritura e 

compresión textual, de diferente tipoloxía, empregando o material entregado polo 

departamento. Porén, tamén se poderá variar ou adaptar, segundo as necesidades que 

vaian xurdindo na aula. Todo isto coordinado e acordado co despartamento de 

Orientación. 

 

 En canto ao currículo, referido tanto aos contidos coma nos criterios de avaliación, 

posiblemente necesitarase adaptar as distintas probas e mecanismos necesarios para 

averiguar o nivel acadado de cada alumno.  Dentro destes, encóntrase unha lectura 

obrigatoria axeitada á competencia deste grupo; podendo, incluso, asignar un libro 

diferente a cada rapaz/a, xa que vai ser o 10% da nota trimestral. 

 

             Así pois, estas decisións serán sinaladas na avaliación inicial cara xa a  1ª avaliación, 

despois de telas acoordadas co profesor que imparta esta clase, xa que non sempre 

pertence ao noso departamento, como medidas concretas de reforzo de aula. 

 

 Por todo isto, é necesario facer constar que haberá unha nota trimestral que se 

entregará ao profesor da materia de aula, para que teña  en conta cara a nota definitiva 

da nosa materia. Deste xeito, terase en conta: a expresión oral, a lectora e a escrita; os 

coñecementos gramaticais e o esforzo e interese por mellorar, como criterios mínimos. 
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Prestarase especial atención á adquisición e ao desenvolvemento das 

competencias, facendo especial fincapé na correcta expresión oral e escrita. 

Fomentarase o pracer por ler a través da lectura en voz alta de textos 

seleccionados, da proposta de libros de lectura obrigada e voluntaria, de acordo cos 

gustos e preferencias do alumnado, e da lectura colectiva en actividades tanto de aula 

como complementarias,en coordinación con outros departamentos. 

Deseñaranse actividades que permitan a adquisición de máis dunha competencia 

ao mesmo tempo. Así, nas exposicións orais propostas ao alumnado, que se realizarán ao 

longo do curso,poderanse desenvolver practicamente todas as competencias clave: a 

competencia dixital, a comunicación lingüística, o sentido de iniciativa e espirito crítico… 

Fomentarese o uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou 

presentacións, ampliar ou complementar a información ofrecida nos recursos didácticos 

tradicionais. 

 

Propiciarase un clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual pero 

tamén o colectivo e as relacións entre o alumnado. 

 

As exposicións do profesorado utilizarán diferentes soportes (libros de texto, 

dixitais, recursos audiovisuais, uso da biblioteca…) 

 

Farase fincapé en que o alumnado adquira hábitos de traballo constante: 

realización das actividades propostas, repaso dos contidos explicados, organización e 

realización de actividades no caderno de clase, utilización habitual de fontes de consulta… 

 

Potenciarase que o alumnado utilice diversas fontes de consulta: libros de texto, 

dicionarios, uso da biblioteca, información dixital, en rede, medios de comunicación de 

masas… Guiándoos especialmente en saber elixir as fontes de información axeitadas, 

sobre todo, no que respecta a Internet. 
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     Finalmente, ao longo do curso realizarase un repaso continuado dos contidos que 

xa se foron impartindo; posto que a utilización correcta da lingua, tanto na súa parte oral 

como escrita, require un proceso de aprendizaxe continuo. 

 
 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR. 

 
En primeiro e segundo de ESO: 
 
            Utilizaranse os libros correspondentes a estes niveis da editorial Anaya. Os libros de 

texto complementaranse cun CD audio que contén audicións das lecturas iniciais de cada 

unidade. A través do libro dixital, o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos 

estudados xunto co enlace web: http://www.anayaeducacion.es/ 

 

 Ademais o alumnado disporá dunha libreta ou folios cun clasificador como 

material de clase, bolígrafo, lapis e goma. Utilizarase na aula o dicionario de lingua castelá, 

por iso se dotou cada aula cun dicionario en lingua castelá, e tamén se utilizarán, 

nalgunhas ocasións, dicionarios  de sinónimos, dicionarios de dúbidas, dicionarios 

etimolóxicos,…e a bibliografía necesaria en cada caso. 

 

            Todas as aulas están dotadas de canón e conexión a internet, polo que su utilizarán 

por parte do profesorado as tecnoloxías da información e comunicación: acceso a 

internet, presentacións power point, vídeos, audicións, páxinas web, dicionarios e 

vocabularios en liña, bibliotecas virtuais… 

O alumnado tamén fará uso de libros pertencentes a obras literarias tanto de lectura 

obrigada como voluntaria establecidas para cada trimestre. 

 

 Fóra da aula o alumnado tamén terá que realizar uso da biblioteca, utilizar e 

manexar enciclopedias, buscar información na Internet, (introducir no seu método de 

traballo e de adquisición de coñecemento as TIC)…cando se lles propoña realizar algún 

traballo individual e colectivo. 

 

http://www.anayaeducacion.es/
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 Ademais disponse de material audiovisual que se pode utilizar nalgunhas unidades 

concretas, así coma de fotocopias como material de reforzo e ampliación. 

 

En terceiro e cuarto de ESO: 
 
           Utilizarase o libro correspondente a estes niveis da editorial Anaya. Os libros de 

texto complementaranse cun CD audio que contén audicións das lecturas iniciais de cada 

unidade. A través do libro dixital, o alumnado poderá reforzar ou ampliar os contidos 

estudados xunto co enlace web: http://www.anayaeducacion.es/ 

 

 Ademais o alumnado disporá dunha libreta ou folios cun clasificador como 

material de clase, bolígrafo, lapis e goma. Utilizarase na aula o dicionario de lingua castelá, 

por iso se dotou cada aula cun dicionario en lingua castelá, e tamén se utilizarán, 

nalgunhas ocasións, dicionarios  de sinónimos, dicionarios de dúbidas, dicionarios 

etimolóxicos,…e a bibliografía necesaria en cada caso. 

 

            Todas as aulas están dotadas de canón e conexión a internet, polo que su utilizarán 

por parte do profesorado as tecnoloxías da información e comunicación: acceso a 

internet, presentacións power point, vídeos, audicións, páxinas web, dicionarios e 

vocabularios en liña, bibliotecas virtuais… 

 

            O alumnado tamén fará uso de libros pertencentes a obras literarias tanto de 

lectura obrigada como voluntaria establecidas para cada trimestre; e fóra da aula, tamén 

terá que realizar uso da biblioteca, utilizar e manexar enciclopedias, buscar información 

na Internet, (introducir no seu método de traballo e de adquisición de coñecemento as 

TIC)…cando se lles propoña realizar algún traballo individual e/ou colectivo. 

 

 Ademais disponse de material audiovisual que se pode utilizar nalgunhas unidades 

concretas, así coma de fotocopias como material de reforzo e ampliación. 

    

 

 

http://www.anayaeducacion.es/
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11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

11.1 Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 
alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 
dentro do grupo.         

 

10.2 Indicadores de logro da práctica docente  

 Escala 

 1 2 3 4 

1.Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.     

2.Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 
        

3. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

4. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando 
estes non foron alcanzados suficientemente.         
5.Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron 
alcanzados con suficiencia.     

7.Proporciona a información necesaria para a resolución das tarefas.     

8.Utiliza diversas técnicas e procedementos de avalión en función dos 
contidos e o nivel de cada estudante.         

9. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar.         

10. Combínase o traballo individual e en equipo.         
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11. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          
12. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral 
e escrita.     
13. Fai uso das tecnoloxías da información e comunicación para 
complementar a práctica docente.         
14. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar.         

15. Informa suficientemente tanto ao alumnado e aos pais sobre os 
resultados acadados e a evolución académica de cada alumno e alumna         
16. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc.         

17. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.         

18. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 
orientación.         

19. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         
20. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares.         
21. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación…         
22.Revisa, con frecuencia, os traballos e actividades propostos na aula e 
fóra dela     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

12. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 
  Realizaranse dúas probas ao longo do curso escolar coa intención de facilitar a 

superación da materia. Unha, á volta de Nadal, en xaneiro; e outra á volta das vacacións 

de Semana Santa.  Estas dúas probas farán media entre si, e será necesario que a media 

sexa igual ou superior a cinco. 

 

O xefe de departamento convocará aos pendentes a distintas reunións ao longo 

do curso. Na primeira e inicial, onde os asistentes firmarán a recollida e recepción desta 

información, e tamén se levará a firmar aos pais ou titores,  explicarase como serán as 

probas escritas e as probas ou traballos orais, e a súa porcentaxe na cualificación. Indicará 

tamén se hai boletín de actividades, onde acadalo  e o seu valor na nota.  

 

 A continuación, haberá, como mínimo, unha reunión antes de cada proba para 

comprobar se hai dúbidas por parte do alumnado; e despois da realización dos exames, 

avisarase ao alumnado para poder ver o exame e a nota obtida en cada parte. Tamén 

disporán dunha sesión  semanal de titoría para dúbidas, así coma un correo electrónico. 

 

En caso de non alcanzar o 5, o alumno poderá recuperar a parte suspensa ou facer 

un exame global se suspendeu as dúas, no mes de maio.  

 

Se aínda así o alumno non conseguise superar a materia, terá dereito a un exame 

extraordinario no mes de setembro no que si entrará toda a materia. 

 

 Na nota final da materia pendente, terase en conta, ademáis da media das notas 

das probas escritas, o traballo de aula, a actitude e o interese que o alumno demostre na 

materia de Lingua castelá e Literatura do presente curso.  

 

Por último, debido ao carácter progresivo da materia de Lingua castelá e 

Literatura, os alumnos que aproben a materia de curso que están a facer, superarán 

automaticamente a pendente do curso anterior, a  excepción da literatura de 3º de ESO. 

É dicir, se o alumno de 4º supera os contidos de lingua no 1º e 2º trimestre, terá 
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aprobados os bloques de lingua e comunicación escrita do curso anterior, pero deberá 

examinarse da literatura xa que se trata dun período anterior e diferente ao de 4º. Por 

outra banda, o traballo oral  que realice no 1º e 2º trimestre para o curso no que está 

matriculado tamén lle servirá como parte oral da proba de pendentes. 

 

 
 

13.  MEDIDAS DE ATENCIÓN  Á DIVERSIDADE. 

 

 No Ensino Secundario Obrigatorio proponse o desenvolvemento integral de 

alumnado tanto a nivel intelectual coma de relación interpersoal. O seu carácter 

obrigatorio dótao dun principio comprensivo e diversificado que garanta a igualdade de 

oportunidades educativas a todos os alumnos/as.  

 

As medidas de atención á diversidade irán orientadas a responder ás necesidades 

educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias clave e dos 

estándares de aprendizaxe da etapa.  

 

Para isto, a principios do mes de setembro, o noso centro organiza a agrupación do 

alumnado tendo en conta o anterior e as necesidades educativas dos alumnos  e alumnas 

matriculados no centro e os recursos dos que se dispón, establecendo apoios, reforzos e 

adaptacións.As medidas de atención á diversidade que adopte o centro formarán parte do 

noso proxecto educativo, de conformidade co que establece o artigo 121.2 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación.  

 

A través dunha avaliación inicial que se realizará no mes de outubro, o profesorado de 

lingua castelá  e literatura, a través da observación diaria e apoiándose en probas 

diagnósticas, dará conta daquel alumnado que presente dificultades específicas de 

aprendizaxe para a consecución dos obxectivos e competencias clave; prestando especial 

atención aos problemas de lecto-escritura e comprensión dos contidos impartidos. 

Propoñerá, cos demais membros da xunta de avaliación, unha atención educativa 



130 

 

diferente á ordinaria cunhas medidas de apoio e reforzo aplicables a cada caso e que, a 

nivel xeral,serán as seguintes: 

 

a) Redución do currículo, tanto no tocante aos contidos como aos criterios de 

avaliación e adaptación das probas empregadas para medir o nivel dos logros 

educativos a cada caso individual.  

 

b) No caso de alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), síndrome de Asperger ou dislexia,  as probas que se lles propoñan terán 

unha disposición visual máis atractiva e clara ( letra máis grande, negriñas, 

subliñados, tipografías diferentes..), existirá maior flexibilización nas actividades de 

ortografía, e poderanse substituír exercicios escritos por orais. 

 
c) Reforzo educativo. Se o docente, tras un estudio do alumno en cuestión, se 

inclinara por esta opción, deberá ter en conta que esta é unha medida que afecta 

tan só a elementos non prescriptivos do curriculo, é decir, o profesor só poderá 

modificar todo aquelo que conforma a súa propia metodoloxía. 

 

d) Os alumnos con dificultades poderán recibir o REFORZO educativo dentro da aula, 

ou ben fóra da aula e cun profesor de apoio (PT) O docente que imparta clase ao 

alumno coas dificultades antes mencionadas poderá elaborar un material 

específico coa finalidade de achegar a materia ao alumno. Para esta labor o 

profesor botará man de materiais con maior carácter didáctico e de menor 

dificultade, así mesmo o docente poderá variar a secuenciación e organización de 

contidos, tipos de actividades, formas e instrumentos de avaliación… 

 

e) Adaptación curricular individualizada (ACI)  Ao igual que no reforzo educativo, 

tras a analise detallada dos problemas do alumno e contando sempre co 

asesoramento do departamento de orientación, deberase realizar unha adaptación 

curricular a aqueles alumnos con necesidades educativas especiais. Nas 

adaptacións curriculares será o docente que imparte a materia quen decida as 

modificacións necesarias para que o alumno acade o grado de competencia 

pertinente, para eso o docente poderá introducir modificacións significativas nos 
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elementos presciptivos do currículo común: obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación. A proposta curricular de cada unha delas realizarase buscando o 

máximo desenvolvemento das competencias clave de acordo coas posibilidades de 

cada alumno/a. A súa avaliación e promoción tomarán como referencia os 

obxectivos e criterios de avaliación fixados nas mesmas. 

 

 

14. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NESTE 

CURSO. 

 Dentro dos obxectivos da etapa está o desenvolvemento do pensamento crítico do 

individuo contextualizado dentro da súa realidade social. Por este motivo, realizaremos 

actividades nas distintas unidades didácticas que cubrirán o debate sobre os distintos 

temas transversais, facendo fincapé, especialmente, no uso da linguaxe non sexista. 

 

 Expoñeremos a continuación os obxectivos que se queren acadar a partir dos 

seguintes temas: 

 

- Educación para a igualdade de oportunidade de ambos sexos. Desde a materia de 

lingua e literatura castelá  insistirase no uso non sexista da lingua: 

- O obxectivo prioritario que se plantexa para os distintos cursos de ESO é 

detectar trazos sexistas da lingua e iniciar a resolución mediante formas 

adecuadas. 

- Tomar conciencia das situacións de conflicto provocadas por situacións de 

desigualdade e discriminación- con especial atención ás de tipo lingüístico e 

cultural- descubrindo e reflexionando sobre as causas e sendo capaz de tomar 

decisións para solucionalas. 

 

- Educación ambiental: Entre os obxectivos que nos marcamos para cubrir este tema 

son os seguintes: 

- Fomentar o apego á terra (sentir a terra) e o respecto ao medio ambiente. 

- Reflexionar sobre actitudes de rexeitamento da terra e sobre problemas 

medioambientais contemplando posibles solucións. 
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- Educación para a paz : neste apartado pretendemos que o alumnado sexa quen 

de: 

 

- Adquirir un concepto de paz na dimensión de ausencia de violencia 

provocada por algún tipo de discriminación social, con especial atención ás 

de tipo lingüístico e cultural. 

- Respectar  as diversas opcións sexuais do individuo detectando e 

rexeitando todo tipo de discriminación por razón de orientación sexual. 

 

- Detectar e rexeitar a violencia de xénero, a violencia contra as persoas con 

discapacidade ou calquera outra forma de violencia. 

 

- Promover a resolución pacífica dos conflictos en todos os ámbitos da vida 

persoal, familiar e social, principalmente no centro escolar. 

 
- Educación para a saúde: os obxectivos que queremos acadar son os seguintes: 

- Coñecer e interiorizar as normas básicas para a saúde física e non física, 

recoñecendo críticamente situacións e condutas que poidan implicar 

perigos e riscos para a persoa. 

- Aprender a vivir a propia sexualidade respectando a dos demais, e a utilizar 

unha linguaxe adecuada e respectuosa. 

 

- Educación vial: Obxectivos que nos gustarían cumprir : 

- Tomar conciencia de que o tránsito constitúe unha situación de relación e 

convivencia regulada por signos, sinais e normas. 

- Analizar criticamente as mensaxes verbais e icónicas de propaganda e 

publicidade directamente relacionadas con vehículos. 

 

- Educación para o consumo:  

- Analizar criticamente as mensaxes verbais e icónicas de propaganda e de 

publicidade. 



133 

 

- Valorar a importancia de conservación do material de que se dispón e ter unha 

actitude crítica con respecto ao consumo excesivo e innecesario. 

- Comprender o valor de compartir, dar e recibir. 

 

- Educación moral e cívica: 

- Respectar as normas de conduta dentro e fóra da aula. 

- Respectar o turno dos compañeiros nas súas intervencións e exposicións, 

sabendo escoitar e solicitando a palabra de forma respectuosa. 

 

Nos temas transversais deberanse priorizar os contidos procedementais para xerar as 

actitudes desexadas, cunhas estratexias de intervención educativa que podemos 

concretalas en tres actuacións básicas: 

- Integración no proceso didáctico. 

- Creación ocasional de situacións de aprendizaxe (xornadas, campañas,...) 

- Contextualización da área desde a perspectiva dun tema transversal. 

 

Tomando como base a integración dos temas transversais en todo o proceso didáctico, 

os enfoques procedementais para xerar as actitudes que se desprenden dos obxectivos 

marcados conforman un amplo abano de complementarios dos que cabería destacar: 

 

- Presentación directa dun feito ou realidade positiva, e recoñecida como tal, do 

ámbito social inmediato. 

- Presentación dunha actitude social para reflexión, descubrimento e 

interiorización. 

- Presentación dunha situación problema do contorno social galego. 

- Presentación dunha situación imaxinaria ou fantástica que funcione como 

utopía. 

  

Dende a área de Lingua Castelá e Literatura escolleranse textos que, ademais de ser 

útiles para realizar unha reflexión sobre o coñecemento e mecanismos que rexen o 

funcionamento das linguas, posibiliten a reflexión e o debate sobre os valores que se 

pretenden infundir ao alumnado e que se expuxeron anteriormente. Este mesmo criterio 
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utilizarase na escolla de material audiovisual e nos libros de lectura obrigada e voluntaria 

que se propoñan ao alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 Realizaranse diversas actividades extraescolares e complementarias, sempre e 

cando o permita a dispoñibilidade do profesorado,  e as normas do centro que rexen este 

tipo de saídas. 

 

 As actividades propostas para realizar ao longo do curso escolar son: 

- Asistencia a actividades de animación á lectura.  

- Asistencia a charlas dalgún autor lido no curso. 

- Asistencia a alguna representación teatral fóra do Centro, todavía sen 

concretar, e outros actos culturais relacionados coa materia,  programados 

pola Concellería de Cultura do concello de Boiro, polo Departamento de lingua 

castelá, ou por outros departamentos e entidades que consideremos de 

interese.  

- Actividades interdisciplinares con outros departamentos do instituto. 

Participación na actividade “Recreos arrepiantes”  que organiza o 

Departamento de LGL en novembro. 

- Saídas extraescolares: Ao longo do curso este departamento valorará a 

pertinencia dalgunha saída  extraescolar por curso e nivel, tendo sempre en 

conta o establecido no primeiro parágrafo deste apartado. Referímonos a 

roteiros literarios relacionados co currículum, representacións teatrais, visita a 

exposicións, intercambios con outros centros, propostas de editoriais... Estas 

actividades irán concretándose a medida que a súa oferta se vaia 

materializando. 
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16. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR. 

 
Gran parte das actividades e contidos que se traballan na área de Lingua castelá e 

literatura teñen un forte compoñente de lectura e enténdense que desde esta área 

débese fomentar no alumnado gusto e pracer por ler.Tendo en conta que en todos os 

cursos traballaremos contidos referidos á comprensión  de textos escritos e ao 

coñecemento de obras e fragmentos de carácter literario, a lectura tanto colectiva como 

individual, tanto nas clases como na casa, será un proceso ineludible para acadar os 

obxectivos da materia. 

 

Ademáis, o Departamento colaborará con todas as actividades que se organicen neste 

curso dentro do marco do Proxecto Lector do centro como dende a propia biblioteca.  

 

Así mesmo, o Departamento ten organizado para cada un dos niveis un plan de lectura 

que establece polo menos unha lectura obrigatoria por trimestre, que será materia de 

exame, tema de traballos e actividades escritas ou orais que constaten o grao de 

comprensión por parte do alumnado. No primeiro curso haberá unha sesión á semana 

adicada a esta actividade, debido a que se dispón dunha hora máis semanal, no resto dos 

cursos as lecturas serán individuais. Ademais, se o profesor o considera, darase a opción 

de facer lecturas optativas co obxectivo de aumentar a nota final de trimestre; chegando 

a sumar un máximo de 1 punto extra na avaliación. 
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17. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

 
O profesorado incluirá  a integración das novas tecnoloxías á hora de desenvolver as 

actividades aproveitando os recursos que ofrece o centro (aulas de informática, canóns 

nas aulas, pizarra dixital…). Fundamentalmente,  intentaremos acadar un alto grao de 

consecución na competencia do tratamento da información e competencia dixital e para 

iso secuenciaremos actividades nas que o/a alumno/a debe manexar os medios 

tecnolóxicos para a búsqueda de información, así como para a súa posterior 

manipulación.  

 

Varios son os contidos da programación que se relacionan coas TIC, como manexo 

básico do procesador de textos (especialmente correctores), exposicións e traballos co 

uso das novas tecnoloxías, consulta de información en webs educativas, manexo de 

bibliotecas virtuais, composición de textos propios en soporte dixital, audio ou vídeo, etc. 
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18. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICAS. 

 

Ao final de cada avaliación, cada profesor realizará unha análise do desenvolvemento 

dos distintos apartados da programación así coma dos resultados académicos acadados 

nos distintos grupos; e tal  como se expuxo na introdución deste documento, cada 

trimestre, os membros deste departamento realizarán unha posta en común da devandita 

programación de acordo cos seguintes apartados: 

- Grao de desenvolvemento dos obxectivos. 

- Metodoloxía aplicada. 

- Contidos traballados y temporalización dos mesmos. 

- Criterios e instrumentos de avaliación empregados. 

- Discusión sobre as dificultades de aprendizaxe detectadas. 

- Propostas de mellora.  

- Elaboración de plans e actividades de recuperación e de atención á 

diversidade. 

 

Do mesmo xeito, ao final de cada curso académico, os membros deste 

departamento reuniranse para determinar que apartados da programación didáctica son 
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susceptibles de modificacións; principalmente naqueles casos nos que estes contribúan a 

que o alumnado poida adquirir de xeito máis doado as competencias clave. 

 

Coa finalidade de obter unha valoración da validez ou invalidez do desenrolo do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe, así como os instrumentos empregados e o grao de 

eficacia da programación e a súa metodoloxía, haberá un seguemento do programado ó 

longo de todo o curso.  

 

Ó remate de cada unha das avaliacións, farase unha valoración no tocante ós 

seguintes criterios, indicando se foron conseguidos ou non e se foron adecuados ou non, 

coa especificación do grao de consecución e, no caso de valoración negativa as causas e as 

propostas de mellora. 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

Indicadores  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir 
dos elementos do currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / 
temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, 
temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.          

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto.         
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.         

         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua:         
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probas, traballos, etc. 

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 
dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.          
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 
pendentes.          

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 
pendentes.          

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de 
promoción.         

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do 
curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 
 

19.  CONSTANCIA DE INFORMACIÓN Ó ALUMNADO. 

 
CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E FAMILIAS 

Tal e como establece o apartado 5. Do artigo 21. do DECRETO 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, ao comezo de cada curso, este 

departamento didáctico, a través do seu profesorado, informará a cada grupo de alumnos 

e alumnas, dos obxectivos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación esixibles 

para obter unha valoración positiva na materia de Lingua Castelá e Literatura; así como 

dos criterios de cualificación , procedementos e os instrumentos de avaliación que se 

utilizarán, incluídas as materias de cursos anteriores e das medidas de reforzo e 

recuperación previstas. 

 

Co gallo de dar cumprimento ao establecido nos apartados anteriores, todo o 

profesorado deste departamento poñerá a disposición dos alumnos, no taboeiro da aula,  
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ao inicio do curso académico, un documento informativo no que constarán os mínimos 

esixibles para ter unha avaliación positiva, os procedementos e instrumentos de avaliación 

e os criterios de cualificación. Dito documento tamén se lles proporcionará á Xefatura de 

Estudos. 

 

Do mesmo xeito, transmitiráselle a aquel alumnado que teña materias pendentes 

de cursos anteriores toda a información relativa ás medidas de reforzo e recuperación 

previstas para estes alumnos/as a través de follas informativas que se entregarán na 

reunión inicial do curso. 

 

Ademais, nas datas próximas ás sesións de avaliación, recordaranse os criterios de 

avaliación e de cualificación a todo o alumnado. Tamén se fará o mesmo nas datas previas 

aos exames de pendentes. 

 

Sen prexuízo do anterior, esta información tamén estará exposta publicamente  

nos espazos que se consideren , así como na web do centro: 

www.edu.xunta.es/centros/iesacachada/dep.departamento de Lingua Castelá. 

20. ANEXOS 

 
ANEXO I: PROBAS ESCRITAS DE AVALIACIÓN INICIAL. 
1º ESO 
 
IESP A CACHADA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. EV.INICIAL.1º ESO. 2019-20 

ALUMN@................................................................................................................................GRUPO. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesacachada/dep.departamento
about:blank


141 

 

 

 

 



142 
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4. Descríbete a ti mism@. 
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2º ESO 
 
IESP A CACHADA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.2º ESO. EV. INICIAL 
2019-20. 
 

 

Por entre unas matas, 
seguido de perros, 

no diré corría, 
volaba un conejo. 

 

De su madriguera 
salió un compañero 
y le dijo: “Tente , 

amigo, ¿qué es esto?”. 
 

“ ¿Qué ha de ser?”, responde; 
“sin aliento llego…; 
dos pícaros galgos 

me vienen siguiendo”. 
 

“Sí”, replica el otro, 
“por allí los veo, 

 
pero no son galgos”. 

 

 

“¿Pues qué son?” “Podencos”. 
 

“¿Qué? ¿Podencos dices? 
Sí, como mi abuelo. 
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Galgos y muy galgos; 
Bien vistos los tengo”. 

 

“Son podencos, vaya, 
que no entiendes de eso”. 

“son galgos, te digo”. 
“Digo que podencos”. 

 

En esta disputa 
llegando los perros, 
pillan descuidados  
a mis dos conejos. 

 
Los que por cuestiones 

 de poco momento  
dejan lo que importa, 
llévense este ejemplo. 

 

 

 

 

 

1. Realiza un resumen del texto anterior. (C. ESCRITA) 

 

 

2. ¿Qué enseñanza crees que transmite este texto? (C. ESCRITA) 

 

3. ¿A qué género literario y subgénero pertenece el texto? (E. LITERARIA) 

 

4. Justifica la respuesta anterior. (E. LITERARIA) 

 

5.Indica la categoría gramatical (clase de palabra) de cada una de las palabras subrayadas 

en el texto. (C. DE LA LENGUA) 

 Entre: 

 Tente: 

 Pícaros: 

 Otro: 

 Allí: 

 Sí: 

 Y: 

 Te: 

 Esta: 

 Momento: 
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6. Indica si las palabras subrayadas en las siguientes oraciones son pronombres o 

determinantes e indica el tipo. (C. DE LA LENGUA) 

 

 Mi hermana hace ya años que vive con su novio, él es encantador.  

 Estos bolígrafos escriben mejor que los míos. 

 El paquete de la entrada es para mí, ya lo cogeré luego. 

 Nos ayudó a todos. 

 

7.Justifica por qué las siguientes palabras del texto llevan tilde (C. DE LA LENGUA): 

 Sí: 

 Llévense: 

 Corría: 

 Salió: 

 Pícaros: 

 

 

8.Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras del texto e indica si son morfemas 

flexivos o derivativos. (C. DE LA LENGUA:) 

 Descuidados: 

 Conejos: 

 Compañero: 

 Abuelo: 

 

 

9.Indica qué tipo de texto de la vida diaria (nota, aviso, carta, correo electrónico, normas o 

instrucciones) son los siguientes (C. ESCRITA) 

TEXTO 1                                                                        TEXTO 2 
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10. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones: (C. DE LA LENGUA) 

 A nuestra amiga le apasiona el color rosa. 

 

 Todos los miércoles diferentes alumnos visitan el museo de la ciudad. 

 

 Durante la conferencia los asistentes parecían aburridos. 

 

 Todos estábamos muy cansados. 

 

 Me encanta el chocolate. 

 

 

11. Indica el COMPLEMENTO DIRECTO E INDIRECTO en las siguientes oraciones (C. 

DE LA LENGUA) 

 El artista dedicó el concierto a sus seguidores. 

 Diferentes motivos provocaron el enfado de los asistentes. 

 El domingo pasado vimos a Pedro en la playa. 

 En algunas ocasiones diferentes no han realizado los ejercicios de matemáticas. 

 

12. Explica las diferencias entre novela y cuento literario (E. LITERARIA) 

 

 

13. Indica el tipo de antónimo que son los siguientes (C. DE LA LENGUA): 

 Par – Impar: 

 Abierto – Cerrado: 

 Entrega – Recepción: 

 Blanco - Negro: 

 

14. Elabora un TEXTO EXPOSITIVO en el que el contenido sea una parte estudiada en 

una materia del curso pasado. Debe contener, al menos, tres párrafos, los cuales reflejen 

la estructura de la exposición.  (C. ESCRITA) 
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3º ESO 
 
IESP A CACHADA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.3º ESO. EV. INICIAL 
2019-20. 

ALUMN@:...................................................................................................................
GRUPO: 

1.-Escribe la modalidad oracional de cada uno de estos enunciados: (C. de la 
lengua) 
 – Tengan cuidado. 
 – ¡Qué pena! 
 – ¿Cuándo será? 

 – Ojalá firmen la paz. 
 – Los campos florecerán. 
 

2.- Imagina que te encuentras en la orilla de un ancho y caudaloso río y con 
gestos le dices a tu amigo o tu amiga, que está en el otro lado, que río arriba hay 
un puente donde os podéis juntar. ¿Cuáles serán los elementos que intervienen 
en esta situación comunicativa? Completa:(C. de la lengua) 
 emisor 
 receptor 
 mensaje  
canal…….. La luz y la vista.  
código 

contexto…. Dos personas separadas por un río 
 

3.- . Relaciona las funciones del lenguaje con cada ejemplo:(C. de la lengua) 
 Referencial                                                            Me encanta Sorolla.  
Emotiva                                                                  Fíjate en este delfín.  
Conativa                                                                 Vera ríe mucho.  
Fática                                                                     El regio rugido del león. 
Metalingüística                                                       La h es muda.  
Poética                                                                   Ñi, yu, ñi... ¡Hola! ¿Me escucha 
ahora? 
 

4.- Clasifíca las palabras e indica por qué son agudas, llanas, esdrújulas o 
sobresdrújulas:(C. de la lengua) 
 albor, alcanfor, almíbar, anúnciaselo, ámbito, abril, albricias, alhelí, alabardero. 
 

5.- Separa con guiones los lexemas y los morfemas de las siguientes palabras:(C. 
de la lengua) 
 encaprichar multiuso según electricista refinadas programación  
 

6.- Cómo se llama el  tipo de narración, según la intención del autor, corresponden 
estas definiciones.(E. literaria) 
 a) Narración en verso de las aventuras de héroes medievales. 
 b) Narración breve protagonizada casi siempre por animales que transmite una 
moraleja.  
c) Narración que transmite hechos de actualidad. 
d) Narración literaria larga sobre hechos ficticios o fantásticos escrita por un autor 
conocido. 

about:blank
about:blank
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7.- Lee el fragmento siguiente: (E. literaria) 

 

La monotonía de la clase se quebraba cuando a media tarde, y a una señal dada, 
íbamos a beber agua a un pasillo, el del colgador para las gorras, al cabo del 
cual estaba la herrada1 con agua. Nos formábamos en fila e íbamos bebiendo 
uno tras otro de un tanque de hojalata bastante herrumbrada2 a trechos. El 
último sí que tenía que tragar babas... Algunas veces un gracioso metía gorras 
en la herrada y alguna vez algo aún más sustancioso que una gorra. ¡Cochinos, 
más que cochinos!  

Miguel de Unamuno, Recuerdos de niñez y mocedad, Alianza.  
1herrada: cubo de madera, con aros metálicos, más ancho por la base que por la boca; 
2herrumbrada: que tiene óxido. 
 

a) ¿En qué persona está narrado?¿Qué clase de narrador es: testigo o 
protagonista?  
b) ¿Qué forma narrativa adopta el fragmento anterior: autobiografía, diario o carta? 
 

8. Redacta una descripción (mínimo 8 líneas) de uno de los siguientes tipos: 
(C.escrita) 
a. una etopeya de tu mejor amig@. 
b. una prosopografía de tu mascota u otro animal doméstico. 
c. un retrato de un familiar. 
 

 

9. Indica si los siguientes textos prescriptivos son instructivos o normativos: (C. de 
la lengua) 

a) El reglamento para los usuarios de una piscina.  
b) El funcionamiento del DVD.  
c) El prospecto de un medicamento.  
d) La receta de la paella.  
e) El código de circulación. 
 

10. Explica por qué estas dos parejas de palabras son homónimas homógrafas u 
homófonas: (C. de la lengua:0.25p) 
Llama: mamífero rumiante.                                                            Vello: pelo corto.  
Llama: masa gaseosa en combustión.                                          Bello: hermoso.  
 

 

11. Recuerda las características de los textos normativos, y redacta cinco normas 
que sean útiles para hablar bien en público. (C.escrita:) 

 

12.Señala cuáles de estas oraciones tienen el sujeto omitido y cuáles son 
impersonales: (C. de la lengua) 

–Este verano pasamos una semana en El Bierzo. 
–Ha nevado en lo alto de las montañas. 
–¿Habéis estado en Londres? 
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–Hay una carta en el buzón. 
 

13.Qué partes tiene una noticia. (C.escrita) 
 

 

14. Rodea la opción correcta: (C. de la lengua) 

 

– Voy (a/ha) hacerte un favor. 
– No me importa que no (haya/halla) venido. 
– Los troncos formaron (hondas/ondas) en elagua. 
– Se le ha partido el (hala/ala) a mi loro. 
– Llegamos (hasta/asta) la desembocadura del río. 
 

15. Realiza el análisis sintáctico de una de las siguientes opciones:(C. de la lengua) 
            a)FRASES: La gran casa de madera oscura. 

                Con demasiada atención. 
  b) CLÁUSULA SIMPLE: Los montañeros de mi equipo tomaron un camino 
equivocado. 
 

16. Señala los complementos directos, los indirectos y los circunstanciales de 
estas oraciones e indica el tipo de los últimos. (C. de la lengua) 

– Hemos visitado a Carmen en su casa.  
 

– Preparó la merienda a sus hermanos con esmero. 
 

– ¿Todavía no has arreglado el ordenador?  
 

– Me enviaba una carta a la semana por amor. 
 

– Habló por teléfono ayer. 
 

17. Subraya los complementos de régimen: (C. de la lengua) 
 

– El anciano se quejaba de la comida a menudo.  
– Siempre ha creído en su inocencia.  
– Me acordé de tu cumpleaños ayer.  
– Nicolás se convirtió en su mejor amigo.  
– La confundió con su madre.  
 

18. Estas afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? (E.literaria) 
a) Las epopeyas se cultivaron en la Antigüedad.  
b) El cuento es más breve que la novela.  
c) Algunos cuentos de El conde Lucanor tienen su origen en narraciones 
orientales.  
d) El antihéroe es un personaje característico de la novela picaresca.  
e) El final del cuento moderno es siempre cerrado y sorprendente.  
f) En las novelas de aventuras predomina la acción. 
g) Antes del siglo XVIII no existía el género didáctico.  
h) Una moraleja es una enseñanza moral que transmiten las fábulas.  
i) El autor de un ensayo demuestra que lo que dice es cierto. 
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19. Señala los complementos predicativos y los atributos: (C. de la lengua) 

 – El profesor cerró la puerta enfadado.  
– Todo el jurado está preparado. 
– Mi hermana es de Lugo. 
– Sus amigos lo miraron sorprendidos.  
– El futbolista está en Roma.  
 

20. Lee el fragmento lírico siguiente y responde a las cuestiones: (E.literaria) 

Un pastorcico solo está penado,  
ajeno de placer y de contento,  

y en su pastora puesto el pensamiento,  
y el pecho del amor muy lastimado.  

San Juan de la Cruz  
a) Realiza su esquema métrico e indica el nombre de los versos y de su rima. 
 

 

b) ¿Qué nombre recibe esta composición poética? 
 

 

 
 
4º ESO 
 
IESP A CACHADA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.4º ESO. EV. INICIAL 
2019-20. 

ALUMN@:...................................................................................................................
GRUPO: 

COMUNICACIÓN ESCRITA. 

1.- Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las cuestiones:  

a. Realiza un resumen y pon un título al fragmento  

b. Señala el tipo de narrador  

c. ¿De qué tipo de texto se trata?  

d. Señala las partes del texto  

                       Tardó sólo unas horas en superar las peores curvas de la Fórmula 1. Tras 
pasarse todas las                  pantallas enganchado al volante de su McLaren, el circuito de 
Montecarlo acabó siendo para él un     aburrido zigzagueo. Luego vino la guerra en la 
jungla. Fran demostró que nadie era capaz de    sobrevivir a su metralleta, y tan certero se 
mostraba con el machete, que podía cortar de un tajo    el tronco de un roble sin el menor 
esfuerzo. Soñaba por la noche con laberintos virtuales y ninguno se le resistía. Convencido 
de que ya era el mejor empezó a organizar competiciones vespertinas en el salón de su 
casa.  

about:blank
about:blank
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                     Dos años más tarde arrinconó la videoconsola en el sótano de su casa, junto a 
un viejo parchís. ¡Le habían regalado un ordenador! Por entonces, ya había cumplido los 
trece y pronto demostró una extraordinaria eficiencia con el ratón. Eso hizo pensar a su 
familia que el chico tenía madera para la informática. Tras regresar de clase se pasaba las 
horas solo en su habitación comprobando al detalle cada uno de los menús. 

                      Al llegar Internet vio claro su futuro, pero también se volvió más distante con 
los que tenía cerca. Eso sí, ofrecía su e-mail a diestro y siniestro. Al cabo de tres meses 
revisaba el correo electrónico hasta treinta veces al día y jugaba on-line durante horas. Ya 
sólo veía a sus amigos a través de la webcam y dejó de jugar al fútbol por las tardes. 

                   Un día, a la hora del crepúsculo, se levantó de la mesa de su ordenador dando 
tumbos, mareado y confuso. Un inmenso resplandor había inundado su habitación. 
¿Quién se había atrevido a descorrer las cortinas? Por un momento tuvo la sensación de 
que millones de rojos corales habían huido de una lejana página web de Samoa. ¿Qué 
era? 

                    Fran, que ya no sabía mirar ni una puesta de sol de carne y hueso, pensó que 
aquel bello atardecer no era más que un desagradable color de relleno. 

 

 
ESTUDIO DE LA LENGUA. 

2.-Analiza morfológicamente las palabras subrayadas en el texto de la pregunta 1  

 

3.-Divide en monemas las siguientes palabras y clasifícalas según su formación:  

 
 videoconsola 

 cosa 

 reconoce 

 seguidos 

 posibilidades 

4.-Coloca las tildes donde sea necesario y rodea con un círculo las palabras con tilde 
diacrítica:  
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 El es mas fuerte de caracter que tu hermano Luis 

 Si, dijo que esta tarde tomareis el te en la cafeteria, mas no se a que hora 

 Solo se llamaron a mi. A ti te llamaran tambien si enviaste el resguardo de 
matricula 

 Aun no sabia si tu volverias a casa 

 
5.-Analiza sintácticamente en árbol:  

A simple vista este examen de castellano me parece muy fácil . 

 

 
LITERATURA 

 
6.- Señala la respuesta correcta: (1p) 

-. Los cantares de gesta: 

a) Fueron escritos por Rodrigo Díaz de Vivar. 

b) Son anónimos. 

c) Provienen de los romances. 

-. El Cantar de Mio Cid se divide en: 

a) Cantar del destierro, Cantar de las bodas, Cantar de la afrenta de Corpes 

b) Cantar del destierro, Cantar del nacimiento y Cantar de la afrenta de los cuerpos. 

c) Cantar del entierro, Cantar de las bodas, Cantar de la afrenta de Corpes. 

-. El rasgo más característico de la personalidad del Cid es: 

a) La hermosura. 

b) La mesura. 

c) La avaricia. 

-. La rima del Cantar de Mio Cid es: 

a) Asonante. 

b) Consonante. 

c) No tiene rima. 

-. Los versos de los romances son: 

a) Endecasílabos con rima asonante en los pares. 

b) Octosílabos con rima consonante en los pares. 

c) Octosílabos con rima asonante en los pares. 
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-. Los romances históricos: 

a) Reflejan hechos históricos recientes. 

b) Tratan asuntos y personajes de las obras históricas o crónicas. 

c) Reflejan leyendas universales. 

-. El mester de clerecía pertenece a: 

a) La literatura medieval culta. 

b) La literatura renacentista. 

c) La literatura medieval popular. 

-. Los textos del mester de clerecía están escritos en: 

a) Alejandrinos de rima asonante. 

b) Alejandrinos con rima consonante. 

c) Alejandrinos con rima asonante y consonante. 

-. La intención de los textos del mester de clerecía es: 

a) Didáctica y profética. 

b) Didáctica y moral. 

c) Lúdica y moral. 

-. Los milagros de Nuestra Señora son de: 

a) Gonzalo de Berceo. 

b) Juan Ruiz. 

c) Jorge Manrique. 

 
7.- Ordena las partes de la estructura de cada milagro de la obra Milagros de Nuestra Señora: 
0.5p 

___ Alabanza a la Virgen. 

___ Presentación del devoto cristiano. 

___ Intervención de Santa María. 

___ Dificultades del fiel devoto. 

 

8. Subraya los rasgos que destacarías en el Lazarillo de Tormes? (0.5p) 

 Relato autobiográfico. Realismo. Lenguaje culto. Crítica social. Narración en segunda 
persona. Idealización. Lenguaje popular. Tema de la honra. 

 

9.  Indica si estas afirmaciones sobre El Quijote son verdaderas (V) o falsas (F): (0.5p) 
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• Don Quijote y Sancho nunca abandonan Castilla en su peregrinaje……  • Don Quijote 
realiza tres salidas a lo largo de la novela….... • Se publicó en dos partes: una en 1605 y 
otra en 1615……….. 

 

10. Elige y redacta uno de los siguientes temas:1p 

a) Características de La Celestina. 

b) Características de La Comedia Nueva. 

 
11.-Lee atentamente el siguiente poema y contesta a las cuestiones:  

a. Realiza la medida y señala la rima.  

b. Indica el tipo de poema del que se trata . 

c. Explica tres recursos literarios que encuentres. 

En tanto que de rosa y azucena  

se muestra la color en vuestro gesto,  

y que vuestro mirar ardiente, honesto,  

enciende el corazón y lo refrena, 

 

  y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto,  

por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  

el viento mueve, esparce y desordena, 

 

 coged de vuestra alegre primavera  

el dulce fruto, antes que el tiempo airado  

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 

 Marchitará la rosa el tiempo helado todo 

                         todo lo mudará la edad ligera  

                         por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

12.Características de la novela picaresca: obra principal de la literatura castellana . 

 
ANEXO II: RÚBRICA  PARA O TRABALLO ORAL. 

Cada apartado avaliarase de 0-1 punto. 

1. Se presenta y enuncia el tema a tratar. 

2. Realiza un esquema o guión introductorio, explicando las partes que abordará. 

3. Usa un registro formal: no se pide un nivel culto, pero sí que no debe haber expresiones 

coloquiales ni informales de ningún tipo. 
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4.  El vocabulario es variado. 

5. No comete errores gramaticales (léxicos, sintácticos, morfológicos, fonéticos…) 

 6.  Los conectores empleados son suficientes y variados. 

7.   El contenido es suficiente y apropiado. 

 8.   Indica la bibliografía empleada. 

 9.   Se despide correctamente. 

10.  Grado de naturalidad. 
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1-MARCO LEGAL E INTRODUCIÓN. 

 

1.1.Marco legal 

Para a redacción da presente programación didáctica, seguíuse a seguinte 

normativa: 

- Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece unha nova 

organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

- Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

- Orde ECD/65/2015, dO 21 de xaneiro, pola que se describen as relaciones entre 

as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

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

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

- Resolución  do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 

para o desenvolvemento no curso académico 2018/19, do currículo establecido 

no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónomade Galicia.(DOG 

22/05/2018) 

 

 Dacordo co Proxecto Lingüístico de centro, no Iesp A Cachada a materia de 

latín impartirase na aula no presente curso en lingua galega, co fin de respectar a 

impartición das materias do currículo nesta lingua. 

 

 

1.2.Introdución 

 

 A materia de Latín enmárcase dentro do currículo de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obrigatoria, como materia optativa. Trátase dun achegamento 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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específico á lingua de Roma e á súa cultura e, polo tanto, ao mundo antigo. O latín 

desempeña un papel fundamental como soporte lingüístico da maioría das linguas e para 

comprensión do léxico culto que forma parte da terminoloxía científica e técnica actual 

nas linguas que o alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural 

que lle proporciona o coñecemento de aspectos que se inclúen na civilización clásica, 

berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas 

creacións literarias e artísticas. 

 Esta materia pretende ante todo dotar aos alumnos de Educación 

Secundaria Obrigatoria dun coñecemento suficiente sobre a contribución do mundo 

clásico á civilización occidental no ámbito lingüístico fundamentalmente, pero tamén no 

literario e cultural, para que poidan comprender mellor o seu propio mundo e fortalecer 

así a súa conciencia histórica, a súa capacidade crítica e a súa competencia lingüística. O 

latín aportou, e aporta, a tódalas linguas da Europa occidental  palabras para enriquecelas, 

é unha lingua morta pero ó mesmo tempo está viva, iso é o que da sentido ó seu estudo. 

 

2- OBXECTIVOS. 

 No horizonte desta asignatura está contribuir á consecución dos seguintes 

obxectivos xerais da etapa: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igual-dade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 

de violencia contra a muller. 
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d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os 

conflitos. 

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades 

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura 

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

apropiada. 

l. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

m. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
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artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 

permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona 

 

Ademáis, o estudo do Latín en 4º ESO terá como obxectivos máis concretos: 

-O estudo do sistema flexivo da lengua latina permite unha reflexión profunda 

sobre os elementos formais e estructuras sintácticas das linguas de uso dos 

alumnos: galego e castelán. Conseguirán, así, coñecer e valorar os aspectos básicos 

do patrimonio lingüístico e respectar a diversidade lingüística e cultural. 

-A práctica da tradución é unha actividade baseada na lóxica de pensamento, 

favorece a memoria e potencia os hábitos de disciplina no estudo, polo que 

mellora o razoamento. 

-O estudo da historia e evolución do latín e da formación das palabras dalle ós 

alumnos os coñecementos para entender a evolución lingüística e coñecer os 

procesos de cambios semánticos e fonéticos, ao tempo que enriquece o seu propio 

vocabulario.  

- A materia aborda o coñecemento do marco xeográfico e histórico e dos aspectos 

máis relevantes da sociedade romana e clásica en xeral. Trátase da base da 

configuración de Europa, o modelo da nosa sociedade democrática, o punto de 

partida dos nosos canons estéticos, a transmisora de valores universais, a 

influencia  manifesta nas nosas literaturas. Axudará, polo tanto, a que o alumnado 

coñeza, respecte e valore os aspectos básicos da súa cultura, historia, patrimonio 

cultural e artístico. 

 

A materia tamén contribuirá a desenvolver e consolidar nos alumnos hábitos de estudo e 

traballo individual e en equipo, ademais de colaborar no desenvolvemento de destrezas 

básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos 
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coñecementos. Todo isto sen olvidar a súa contribución á preparación básica no campo 

das tecnoloxías da información e a comunicación.5555555555555555555521 

 

3- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (CCL) 

Trátase da competencia clave que máis presenza ten na materia de Latín, xa que o 

estudo da lingua latina, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento interno, do seu 

léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das 

linguas propias. 

   O coñecemento da estrutura da lingua latina posibilita unha comprensión 

profunda da gramática funcional das linguas europeas de orixe romance e doutras que 

comparten co latín o carácter flexivo, ou recibiron unha achega léxica importante da 

lingua latina. A interpretación dos elementos morfosintácticos e de vocabulario e a 

práctica da tradución e da retroversión supoñen a adquisición da habilidade para recoller 

e procesar a información dada e utilizala apropiadamente. O coñecemento dos 

procedementos para a formación das palabras e os fenómenos de evolución fonética 

colabora eficazmente á ampliación do vocabulario básico e potencia a habilidade para 

utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación. O coñecemento das etimoloxías 

grecolatinas proporciona a comprensión e incorporación dun vocabulario culto e explica o 

vocabulario específico de termos científicos e técnicos. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

(CMCCT) 

Será traballada nos temas de cultura e civilización latinas, en concreto na 

educación en Roma, no urbanismo e na enxeñería romana e as vías de comunicación. 

 

COMPETENCIA DIXITAL 

Contribuirase a esta competencia coa busca, selección crítica, e tratamento da 

información, recorrendo a fontes variadas; coa aplicación de técnicas de síntese, coa 

identificación de palabras clave e coa distinción entre ideas principais e secundarias; coa 

elaboración de textos e coa presentación a través de medios informáticos. 
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 Cómpre facer ver as necesidades dunha actitude crítica das tecnoloxías da 

información e a comunicación como instrumento que universaliza a información e como 

unha ferramenta para a comunicación do coñecemento adquirido.  

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

A labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio 

intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de pensamento e os 

hábitos de disciplina no estudo.  

Por outra banda, o coñecemento do latín, como base do galego e castelán, 

favorece un estudo integrado das linguas, onde o que se estuda nunha pódese 

aplicar nas outras: etimoloxía, léxico, sistema flexivo, sintaxe,… Ao tempo que o 

estudo dos elementos da civilización romana permiten diferenzar as herdanzas do 

mundo clásico que aínda hoxe perduran no mundo occidental. 

O estudo do latín, propiciando a disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, 

favorecendo as destrezas de autonomía, disciplina e reflexión, exercitando a memoria 

mediante a recuperación de datos e situando o proceso formativo nun contexto de rigor 

lóxico, favorece a competencia de aprender a aprender. 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

Traballaranse nos bloques de contidos referidos á civilización. A vida no mundo 

romano, na súa dimensión político-social ou relixiosa préstase á valoración e á 

comparación co mundo actual, salientando semellanzas e diferenzas, e fomentando un 

xuízo crítico da realidade. Así cobran forza conceptos como democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e diversidade. 

Dende o coñecemento das institucións e o modo de vida dos romanos, que é o 

referente histórico da organización social, a participación dos cidadáns na vida pública e 

delimitación dos dereitos e deberes das persoas e das colectividades, no ámbito e o 

contorno dunha Europa diversa, unida no pasado pola lingua latina, sitúase a contribución 

para lograr a competencia social  e cívica. O coñecemento das desigualdades existentes 

nesa sociedade favorece  unha reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un 

grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. Foméntase así  no 

alumnado unha actitude de valoración positiva  da participación cidadá, da negociación e 
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da aplicación de normas iguais para todos como instrumentos válidos na resolución de 

conflictos. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

Facilita o logro desta competencia o recurso continuado de procedementos que 

exixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. O traballo cooperativo e 

a posta en común dos resultados implica valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar 

posibles erros, comprender a forma de correxilos e non renderse ante un resultado 

inadecuado. En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán de 

superación. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

       O coñecemento da historia e evolución da lingua latina fomenta o ser consciente da 

variabilidade das linguas a través do tempo e dos diferentes ámbitos xeográficos e sociais, 

así como do diálogo entre as culturas. Ademáis buscamos no alumnado o interese e o 

respecto por todas as linguas, incluíndo as antigas e as minoritarias, e o rexeitamento dos 

estereotipos baseados en diferenzas culturais e lingüísticas. 

        Co coñecemento do patrimonio arqueolóxico e artístico romano no noso país e en 

Europa esta materia potencia o aprecio e goce da arte como produto da creación humana 

e como testemuño da historia, á vez que fomenta o interese pola conservación dese 

patrimonio. Coa achega de referencias para facer unha valoración crítica de creacións 

artísticas posteriores inspiradas na cultura e na mitoloxía grecolatinas, ou das mensaxes 

difundidas polos medios de comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica 

do repertorio clásico. O coñecemento do mundo clásico e da súa continuidade favorece a 

interpretación da literatura posterior, en que perduran temas, arquetipos, mitos e tópicos, 

á vez que se desenvolve o interese pola lectura, a valoración do carácter estético dos 

textos e o amor pola literatura. 
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4-RELACIÓN ENTRE OS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

▪ f 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.1.Marco 
xeográfico da 
lingua. 

▪ B1.1. Coñecer e localizar 
en mapas o marco 
xeográfico da lingua 
latina. 

▪ LAB1.1.1. Sinala sobre 
un mapa o marco 
xeográfico no que se 
sitúa en distintos 
períodos a civilización 
romana, delimitando o 
seu ámbito de 
influencia e situando 
con precisión puntos 
xeográficos, cidades 
ou restos 
arqueolóxicos 
coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ e 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.2. O indoeuropeo. 
Linguas 
indoeuropeas e 
familias 
lingüísticas. 

▪ B1.2. Identificar o 
indoeuropeo como a 
lingua nai da maioría 
das linguas faladas en 
Europa actualmente. 

▪ LAB.1.2.1. Define o 
indoeuropeo e 
recoñece as linguas 
indoeuropeas e as 
súas familias, 
delimitando nun mapa 
a zona de orixe e as 
zonas de expansión. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ l 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.2. O indoeuropeo. 
Linguas 
indoeuropeas e 
familias 
lingüísticas. 

▪ B1.3. Agrupar as linguas 
indoeuropeas en 
familias lingüísticas e 
localizalas nun mapa. 

▪ LAB.1.3.1. Identifica as 
linguas que se falan 
actualmente en 
Europa, diferenciando 
pola súa orixe entre 
indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica 
as primeiras en 
familias lingüísticas e 
delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ l 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.3. Linguas de 
España: linguas 
romances e non 
romances. 

▪ B1.4. Coñecer as orixes 
das linguas faladas en 
España, clasificalas e 
localizalas nun mapa. 

▪ LAB1.4.1. Identifica as 
linguas que se falan en 
España, diferenciando 
pola súa orixe as 
romances e as non 
romances, e delimita 
nun mapa as zonas 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 
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onde se utilizan. 

▪ f 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.4. Palabras 
patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

▪ B1.5. Distinguir e 
identificar palabras 
patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

▪ LAB.1.5.1. Identifica e 
diferencia palabras 
patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos, en 
relación co termo de 
orixe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Nocións básicas 
de evolución 
fonética, 
morfolóxica e 
semántica do latín 
ao galego e ao 
castelán. 

▪ B1.6. Coñecer e aplicar 
as regras 
fundamentais da 
evolución fonética do 
latín ao galego e ao 
castelán, partindo dos 
étimos latinos. 

▪ LAB.1.6.1. Realiza 
evolucións de termos 
latinos ao galego e ao 
castelán aplicando as 
regras fonéticas de 
evolución. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  

▪ e ▪ B2.1. Orixes da 
escritura. Sistemas 
de escritura. 

▪ B2.1. Coñecer diferentes 
sistemas de escritura 
e distinguilos do 
alfabeto. 

▪ LAB2.1.1. Recoñece 
diferentes tipos de 
escritura e clasifícaos 
consonte a súa 
natureza e a súa 
función. 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ e ▪ B2.2. Orixes do 
alfabeto latino. 

▪ B2.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto nas linguas 
modernas e identificar 
os tipos de alfabeto 
empregados hoxe en 
día en Europa. 

▪ LAB2.2.1. Explica a orixe 
do alfabeto de 
diferentes linguas 
partindo do 
abecedario latino, 
sinala as principais 
adaptacións que se 
producen en cada 
unha delas, recoñece 
os tipos de alfabetos 
usados actualmente 
en Europa e relaciona 
cada un coas linguas 
que os empregan. 

 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ h ▪ B2.3. Pronuncia do 
latín. 

▪ B2.3. Coñecer e aplicar 
con corrección as 
normas básicas de 
pronuncia en latín. 

▪ LAB2.3.1. Le en voz alta 
textos latinos de certa 
extensión coa 
pronuncia correcta. 

 

▪ CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

▪ b ▪ B3.1. Formantes das 
palabras.  

▪ B3.1. Identificar e 
distinguir os 
formantes das 

▪ LAB3.1.1. Descompón 
palabras nos seus 
formantes, sinalando 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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palabras. e diferenciando 
lexemas e morfemas, 
e servíndose destes 
para identificar 
desinencias e explicar 
o concepto de flexión 
e paradigma. 

 

▪ e ▪ B3.2. Tipos de 
palabras: variables 
e invariables. 

▪ B3.2. Distinguir e 
clasificar tipos de 
palabras. 

▪ LAB3.2.1. Distingue 
palabras variables e 
invariables, explica os 
trazos que permiten 
identificalas e define 
criterios para 
clasificalas. 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ e 

▪ b 

▪ B3.3. Concepto de 
declinación e 
conxugación. 

▪ B3.3. Comprender o 
concepto de 
declinación e 
conxugación. 

▪ LAB3.3.1. Define o 
concepto de 
declinación e 
conxugación. 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.4. Flexión nominal 
e pronominal: 
substantivos, 
adxectivos e 
pronomes. 

▪ B3.4. Coñecer as 
declinacións, encadrar 
as palabras dentro da 
súa categoría e 
declinación, 
enuncialas e declinalas 
correctamente. 

▪ LAB3.4.1. Enuncia 
correctamente 
substantivos, 
adxectivos e 
pronomes en latín, 
distíngueos a partir do 
seu enunciado e 
clasifícaos segundo a 
súa categoría e a súa 
declinación. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ LAB3.4.2. Declina 
palabras e sintagmas 
en concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra o 
paradigma de flexión 
correspondente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.5. Flexión verbal. ▪ B3.5. Coñecer as 
conxugacións, 
encadrar os verbos 
dentro da súa 
conxugación, 
enuncialos e 
conxugalos 
correctamente. 

▪ LAB3.5.1. Identifica as 
conxugacións verbais 
latinas e clasifica os 
verbos segundo a súa 
conxugación a partir 
do seu enunciado. 

▪ CAA 

▪ CCL 

 

▪ LAB3.5.2. Coñece e 
identifica as formas 

▪ CCL 

▪ CAA 
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que compoñen o 
enunciado dos verbos 
de paradigmas 
regulares e recoñece a 
partir destas os 
modelos de 
conxugación. 

▪ e 

▪ b 

▪ h 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B3.5. Flexión verbal. ▪ B3.6. Recoñecer as 
formas dos tempos 
verbais formados a 
partir do tema de 
presente e perfecto, 
tanto en voz activa 
como en voz pasiva, 
así como as formas 
non persoais do 
verbo: infinitivo de 
presente activo e 
participio de perfecto. 

▪ LAB3.6.1. Identifica 
correctamente as 
principais formas 
derivadas de cada 
tema verbal latino: en 
voz activa o modo 
indicativo, tanto do 
tema de presente 
como do tema de 
perfecto; en pasiva, o 
presente, o pretérito 
imperfecto, o futuro 
imperfecto e o 
pretérito perfecto de 
indicativo. 

 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LAB3.6.2. Cambia de voz 
as formas dos tempos 
verbais do presente, 
pretérito imperfecto, 
futuro imperfecto e 
pretérito perfecto de 
indicativo. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ LAB3.6.3. Identifica 
formas non persoais 
do verbo, como o 
infinitivo de presente 
activo e o participio de 
perfecto. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LAB3.6.4. Traduce 
correctamente ao 
galego e ao castelán 
diferentes formas 
verbais latinas. 

▪ CCL 

 Bloque 4. Sintaxe  

▪ f ▪ B4.1. Elementos da 
oración. 

▪ B4.1. Coñecer e analizar 
as funcións das 
palabras na oración. 

▪ LAB4.1.1. Analiza 
morfolóxica e 
sintacticamente frases 
e textos adaptados, 
identificando 

▪ CMCCT 
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correctamente as 
categorías gramaticais 
presentes nas 
palabras con flexión e 
explicando as funcións 
na oración. 

▪ h ▪ B4.2. Casos latinos. ▪ B4.2. Coñecer os nomes 
dos casos latinos e 
identificar as súas 
principais funcións na 
oración, e saber 
traducir os casos á 
lingua materna 
adecuadamente. 

▪ LAB4.2.1. Enumera 
correctamente os 
nomes dos casos que 
existen na flexión 
nominal e pronominal 
latina, e explica as 
principais funcións 
que realizan dentro da 
oración. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LAB4.2.2. Traduce 
correctamente á súa 
lingua os casos latinos 
presentes nos textos e 
redacta en lingua 
latina pequenas 
frases, onde practica o 
seu uso. 

▪ CCL 

▪ e ▪ B4.3. Concordancia. ▪ B4.3. Recoñecer as 
regras de 
concordancia na 
lingua latina e a súa 
correspondencia no 
galego e no castelán. 

▪ LAB4.3.1. Recoñece nos 
textos as regras e a 
concordancia latina, e 
redacta en lingua 
latina pequenas 
frases, onde practica o 
seu uso. 

▪ CCL 

▪ b ▪ B4.4. Oración simple: 
oracións 
atributivas e 
predicativas. 

▪ B4.4. Recoñecer e 
clasificar os tipos de 
oración simple. 

▪ LAB4.4.1. Compara e 
clasifica tipos de 
oracións simples, e 
identifica as súas 
características. 

▪ CMCCT 

▪ CCA 

▪ CCL 

▪ e ▪ B4.5. Oración 
composta: oracións 
coordinadas. 

▪ B4.5. Distinguir as 
oracións simples das 
compostas. 

▪ LAB4.5.1. Compara e 
clasifica tipos de 
oracións compostas, e 
diferénciaas das 
oracións simples. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ h ▪ B4.6. Construcións de 
infinitivo e de 
participio máis 
transparentes. 

▪ B4.6. Identificar, 
distinguir e traducir 
correctamente as 
construcións de 
infinitivo e participio 
máis transparentes. 

▪ LAB4.6.1. Recoñece, 
dentro de frases e 
textos sinxelos, as 
construcións de 
infinitivo e participio 
máis transparentes, e 
analízaas e tradúceas 

▪ CCL 

 



172 

 

correctamente. 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización  

▪ a 

▪ f 

▪ e 

▪ ñ 

▪ B5.1. Períodos da 
historia de Roma. 

▪ B5.1. Coñecer os feitos 
históricos das etapas 
da historia de Roma, 
encadralos no seu 
período 
correspondente e 
realizar eixes 
cronolóxicos. 

▪ LAB5.1.1. Distingue as 
etapas da historia de 
Roma e explica os seus 
trazos esenciais e as 
circunstancias que 
interveñen no paso de 
unhas a outras. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ LAB5.1.2. Sabe enmarcar 
determinados feitos 
históricos no período 
histórico 
correspondente. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ LAB5.1.3. Pode elaborar 
eixes cronolóxicos nos 
que se representan 
feitos históricos 
salientables, 
consultando 
diferentes fontes de 
información. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ LAB5.1.4. Describe 
algúns dos principais 
feitos históricos da 
civilización latina, e 
explica a grandes liñas 
as circunstancias en 
que teñen lugar e as 
súas principais 
consecuencias. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ a 

▪ ñ 

▪ B5.2. Organización 
política e social de 
Roma. 

▪ B5.2. Coñecer os trazos 
fundamentais da 
organización política e 
social de Roma. 

▪ LAB5.2.1. Describe os 
trazos esenciais que 
caracterizan as 
sucesivas formas de 
organización do 
sistema político 
romano. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ LAB5.2.2. Describe a 
organización da 
sociedade romana e 
explica as 
características das 
clases sociais e os 
papeis asignados a 
cada unha delas, en 
comparación cos 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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actuais. 

 

▪ c 

▪ ñ 

▪ B5.3. A familia 
romana. 

▪ B5.3. Coñecer a 
composición da 
familia e os papeis 
asignados aos seus 
membros. 

▪ LAB5.3.1. Identifica e 
explica os papeis que 
desempeña dentro da 
familia cada un dos 
seus membros, e 
analiza a través deles 
os estereotipos 
culturais da época en 
comparación cos 
actuais. 

 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.4. Mitoloxía e 
relixión. 

▪ B5.4. Coñecer os 
principais deuses, 
semideuses e heroes 
da mitoloxía 
grecolatina. 

▪ LAB5.4.1. Identifica os 
principais deuses, 
semideuses e heroes 
da mitoloxía 
grecolatina, sinala os 
trazos que os 
caracterizan e 
establece relacións 
entre os deuses máis 
importantes. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B5.4. Mitoloxía e 
relixión. 

▪ B5.5. Coñecer os deuses, 
mitos e heroes latinos, 
e establecer 
semellanzas e 
diferenzas entre os 
mitos e os heroes 
antigos e os actuais. 

▪ LAB5.5.1. Recoñece e 
ilustra con exemplos o 
mantemento do 
mítico e da figura do 
heroe na nosa cultura, 
e sinala as 
semellanzas e as 
principais diferenzas 
que se observan entre 
ambos tratamentos. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ m 

 

▪ B5.5. Vida cotiá: 
vivenda, 
alimentación e 
indumentaria. 

▪ B5.6. Recoñecer os tipos 
de vivenda 
empregados en Roma, 
as características 
principais da 
alimentación romana, 
os elementos da 
indumentaria e as 
normas de hixiene 
persoal, peiteados e 
cosméticos. 

▪ LAB5.6.1. Distingue e 
describe o modo de 
vida en Roma no 
ámbito privado, 
analizando os tipos de 
vivenda, alimentación, 
vestimenta e coidado 
persoal e contrástaos 
cos da actualidade. 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ ñ 

▪ B5.6. Espectáculos 
públicos: teatro, 
circo e anfiteatro. 

▪ B5.7. Coñecer os 
espectáculos públicos 
realizados no teatro, 
no circo e no 

▪ LAB5.7.1. Describe as 
características dos 
tipos de espectáculos 
públicos celebrados 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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anfiteatro, e a súa 
relación co mundo 
actual. 

no teatro, no circo e 
no anfiteatro, valora o 
seu mantemento no 
mundo actual e sitúa 
nun mapa os teatros, 
os circos e os 
anfiteatros 
conservados máis 
importantes. 

▪ CCEC 

 Bloque 6. Textos  

▪ h ▪ B6.1. Análise 
morfolóxica e 
sintáctica. 

▪ B6.1. Aplicar 
coñecementos básicos 
de morfoloxía e 
sintaxe para iniciarse 
na interpretación, na 
tradución e na 
retroversión de frases 
de dificultade 
progresiva e textos 
adaptados. 

▪ LAB6.1.1. Utiliza 
adecuadamente a 
análise morfolóxica e 
sintáctica de frases de 
dificultade graduada e 
textos adaptados, 
para efectuar 
correctamente a súa 
tradución ou 
retroversión. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ o 

▪ B6.2. Comparación 
das estruturas 
latinas coas das 
linguas propias. 

▪ B6.2. Comparar as 
estruturas latinas coas 
das linguas propias. 

▪ LAB6.2.1. Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender textos de 
forma global, 
relacionando 
estruturas latinas con 
outras equivalentes 
nas linguas que 
coñece. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ h ▪ B6.3. Iniciación ás 
técnicas de 
tradución. 

▪ B6.3. Utilizar 
correctamente os 
manuais de gramática 
e o dicionario, 
recoñecendo e 
analizando toda a 
información que 
proporcionan. 

▪ LAB6.3.1. Utiliza 
correctamente os 
manuais e o 
dicionario, analizando 
a información que 
proporcionan, para 
traducir pequenos 
textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ l 

▪ f 

▪ B6.4. Lectura 
comprensiva de 
textos latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos. 

▪ B6.4. Realizar a través 
dunha lectura 
comprensiva a análise 
e o comentario do 
contido e a estrutura 
de textos latinos 
traducidos. 

▪ LAB6.4.1. Realiza 
comentarios sobre 
determinados 
aspectos culturais 
presentes nos textos 
seleccionados, 
aplicando para iso os 
coñecementos 
adquiridos 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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previamente nesta ou 
noutras materias. 

 

▪ LAB6.4.2. Elabora mapas 
conceptuais e 
estruturais dos textos 
propostos, localizando 
o tema principal e 
distinguindo as súas 
partes. 

 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ b ▪ B6.5. Produción de 
pequenos textos 
propios en lingua 
latina. 

▪ B6.5. Redactar en lingua 
latina pequenos textos 
de produción propia. 

▪ LAB6.5.1. Redacta frases 
sinxelas ou pequenos 
textos en latín sobre 
un tema proposto. 

 

▪ CCL 

▪ g ▪ B6.5. Produción de 
pequenos textos 
propios en lingua 
latina. 

▪ B6.6. Realizar pequenos 
coloquios en latín con 
frases sinxelas e de 
dificultade progresiva. 

▪ LAB6.6.1. Mantén un 
sinxelo diálogo en 
latín sobre a base dun 
tema previamente 
acordado. 

 

 

▪ CCL 

 Bloque 7. Léxico  

▪ h 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B7.1. Vocabulario 
básico latino: léxico 
transparente; 
palabras de maior 
frecuencia. 

▪ B7.1. Coñecer, 
identificar e traducir o 
léxico latino 
transparente e as 
palabras de maior 
frecuencia.  

▪ LAB7.1.1. Deduce o 
significado de termos 
latinos non estudados, 
partindo do contexto 
ou de palabras da 
lingua propia.  

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ LAB7.1.2. Identifica e 
explica as palabras 
transparentes e de 
maior frecuencia. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ b 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B7.2. Composición e 
derivación culta: 
lexemas, prefixos e 
sufixos. 

▪ B7.2. Distinguir e 
coñecer o significado 
dos principais prefixos 
e sufixos que 
interveñen na 
composición e na 
derivación culta. 

▪ LAB7.2.1. Identifica e 
explica os principais 
prefixos e sufixos, 
analizando o seu 
mantemento na 
propia lingua. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ l 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B7.2. Composición e 
derivación culta: 
lexemas, prefixos e 
sufixos. 

▪ B7.3. Recoñecer os 
elementos léxicos 
latinos que 
permanecen nas 

▪ LAB7.3.1. Identifica a 
etimoloxía de palabras 
de léxico común da 
lingua propia e explica 

▪ CCL 
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linguas do alumnado. a partir desta o seu 
significado. 

▪ e 

▪ b 

▪ B7.3. Locucións 
latinas de uso 
actual. 

▪ B7.4. Coñecer o 
significado das 
principais locucións 
latinas de uso actual e 
saber empregalas nun 
contexto axeitado. 

▪ LAB7.4.1. Coñece o 
significado das 
principais locucións 
latinas de uso actual e 
sabe empregalas no 
seu contexto axeitado, 
cando se expresa na 
súa propia lingua. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

 

 

5- TEMPORALIZACIÓN DE  CONTIDOS 

A secuenciación dos contidos conleva a dos estándares correspondentes a cada un deles e 

que están reflectidos no punto 4 desta programación. 

     Primeira avaliación 

Unidade  1:  

ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: panteón clásico: os deuses, atributos e nomes.  A teogonía. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Roma, marco xeográfico. 

● O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas. 

● Linguas de España: linguas romances e non romances. 

● Noción de palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

SISTEMA DA LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

● Orixes da escritura. Sistemas de escritura. 

● Orixes do alfabeto latino. Pronuncia do latín. 

MORFOLOXÍA 

● A lingua latina. Palabras variables e invariables. Concepto de declinación e 

conxugación. 

SINTAXE 

● Elementos da oración. 

● Os casos latinos e as súas funcións sintácticas. 

TEXTOS 

● Iniciación ás técnicas de tradución. 
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LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: léxico transparente.  

● O corpo humano. 

 

Unidade  2:  

ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: a lenda da fundación de Roma. 

● O calendario romano. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión nominal: A primeira declinación.  

● Flexión verbal: tipos de conxugacións e forma dos enunciados dos verbos. O verbo 

SUM.  

 

SINTAXE 

● A concordancia. 

● Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 

TEXTOS 

● Iniciación ás técnicas de tradución. 

● Análise morfolóxica e sintáctica. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: léxico transparente. Familias léxicas en galego e castelán 

con lexemas latinos cultos e patrimoniais. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: as vogais 

tónicas. 

 

Unidade 3:  

ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: A orixe dos homes: Deucalión e Pirra. Pandora e Prometeo. 

● O signos do Zodiaco: orixe mitolóxica. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión nominal: A segunda declinación. 
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● O sistema verbal. Tema de pesente: presente, pretérito imperfecto e futuro de 

indicativo. 

● Flexión adxectival: adxectivos da primeira clase. 

SINTAXE 

● Concordancia e elementos da oración. 

● A aposición. 

TEXTOS 

● Análise morfolóxica e sintáctica  e tradución de oracións simples. 

● Comparación de estructuras latinas coas do galego e castelán. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: o latín e as Ciencias naturais e a astronomía. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: as 

consoantes simples en posición inicial e final. 

 

     Segunda avaliación 

 

Unidade 4 

ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: a Metamorfose de Ovidio 

● Os períodos da historia de Roma: monarquía, república e imperio. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión nominal: a terceira declinación. Temas parisílabos e imparisílabos. 

Paradigmas dos temas imparisílabos. 

● Flexión verbal: tempos do tema de perfecto en indicativo. 

● Os adverbios de lugar. 

● As conxuncións copulativas. 

SINTAXE 

● Oración composta: oracións coordinadas. 

TEXTOS 

● Análise morfolóxica e sintáctica. 

● Análise e tradución de oracións coordinadas. 
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● Lectura comprensiva de textos latinos. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: sufixos latinos. 

● O latín e a súa relación coas Matemáticas, a Física e a Química. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: as 

consoantes simples en posición interior. 

 

Unidade 5:  

ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: Metamorfose de Ovidio 

● Organización política e social de Roma. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión nominal: a terceira declinación. Paradigmas dos temas parisílabos. Temas 

mixtos. 

● Flexión verbal: a voz pasiva. Presente e pretérito imperfecto. 

● Os adverbios de tempo. 

● As conxuncións adversativas e explicativas. 

SINTAXE 

● Oración composta: oracións coordinadas. 

TEXTOS 

● Análise morfolóxica e sintáctica. 

● Análise e tradución de oracións coordinadas. 

● Lectura comprensiva de textos latinos. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: os prefixos latinos. 

● Latinismos. 

● O latín e a medicina. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: as 

consoantes xeminadas. 

● Unidade 6:  

ROMA: HISTORIA,CULTURA E CIVILIZACIÓN 
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● Mitoloxía e relixión: Metamorfose de Ovidio 

● A Hispania romana. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión adxectival: adxectivos da terceira declinación. 

● Flexión verbal: pretérito perfecto e futuro da voz pasiva. 

● Os adverbios de modo. 

● Principais preposicións. 

 

SINTAXE 

● Oración composta: oracións coordinadas. 

TEXTOS 

● Análise morfolóxica e sintáctica. 

● Análise e tradución de oracións coordinadas. 

● Lectura comprensiva de textos latinos. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: latinismos. 

● O latín na historia e na xeografía. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: os grupos 

consonánticos en posición inicial. 

 

Terceira avaliación 

Unidade 7:  

ROMA: HISTORIA,CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: os heroes e a mitoloxía na historia da Eneida de Virxilio. 

● A familia romana e a vivenda. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión verbal: formas non persoais do verbo: infinitivos e participios. 

● Flexión pronominal: os pronomes persoais. 

● Flexión nominal: a cuarta declinación. 

SINTAXE 

● Oración composta: oracións coordinadas 
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TEXTOS 

● Análise morfolóxica e sintáctica 

● Análise e tradución de pequenos textos. 

● Produción de pequenos textos propios na lingua latina. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: lexemas de orixe latina máis prolíferos en galego e 

castelán. 

● Locucións latinas de uso actual. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: grupos 

consonánticos en posición anterior ( -cl-, -fl-, -pl- ) 

 

Unidade 8 

ROMA: HISTORIA,CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: heroes e mitoloxía na historia da Iliada de Homero. 

● Vida cotiá: indumentaria e alimentación. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión verbal: verbos irregulares e derivados do verbo SUM. 

● Flexión adxectival e pronominal: os numerais e os posesivos. 

● Flexión nominal: a quinta declinación . 

SINTAXE 

● Construcións de infinitivo. 

 

TEXTOS 

● Análise morfolóxica e sintáctica de pequenos textos. Lectura comprensiva. 

● Produción de pequenos textos propios en lingua latina. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: latinismos. 

● O latín no arte e na música. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: outros 

grupos consonánticos ( -ct-, -gn-, -ng- ). 
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Unidade 9 

ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN 

● Mitoloxía e relixión: heroes e mitoloxía na historia da Odisea de Homero. 

● Espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. 

MORFOLOXÍA 

● Flexión verbal: verbos irregulares máis frecuentes. 

● Flexión adxectival e pronominal: os  demostrativos 

 

SINTAXE 

● Construcións de participio. 

TEXTOS 

● Análise morfolóxica e sintáctica. 

● Análise e tradución de pequenos textos. 

● Produción de pequenos textos propios en lingua latina. 

LÉXICO 

● Vocabulario básico latino: o latín na filosofía e na psicoloxía. 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

● Nocións básicas de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán: outros 

grupos consonánticos ( -li-, -cul-, -ni-, …) 

 

Cada unha das unidades da programación terá a seguinte temporalización, de maneira 

aproximada: 

Primeira avaliación 

● Unidade 1:   12 sesións 

● Unidade 2:   9 sesións 

● Unidade 3:   13 sesións 

 

Segunda avaliación 

● Unidade 4:   12 sesións 

● Unidade 5:   10 sesións 

● Unidade 6:   12 sesións 
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Terceira avaliación 

● Unidade 7:   9 sesións 

● Unidade 8:   9 sesións 

● Unidade 9:   10 sesións 

 

6- GRAO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

-Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se 

sitúa a civilización romana, delimitando o seu ámbito 

de influencia e situando puntos xeográficos, ciudades 

ou restos arqueolóxicos de relevancia histórica. 

-Sitúa os principais puntos xeográficos e 

ciudades de relevancia histórica para o 

imperio romano, principalmente en 

Hispania. 

- Define o indoeuropeo e recoñece as linguas 

indoeuropeas e a súas familias. 

-Define o indoeuropeo e as principais 

familias indoeuropeas en Europa. 

-Identifica as linguas que se falan actualmente en 

Europa, diferenciando pola súa orixe entre 

indoeuropeas e non indoeuropeas. 

- Recoñece as linguas non indoeuropeas 

de Europa. 

-Identifica as linguas que se falan actualmente en 

Europa, diferenciando pola súa orixe entre 

indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as 

primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa 

as zonas onde se utilizan. 

 

-Clasifica as familias lingüísticas 

indoeuropeas de Europa e alomenos 

dúas linguas de cada unha. 

- Identifica as linguas que se falan en España, 

diferenciando as romances das non romances e 

delimita nun mapa as zonas nas que se utilizan. 

- Identifica as linguas que se falan en 

España, diferenciando as romances das 

non romances e delimita nun mapa as 

zonas nas que se utilizan. 

-Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos 

e semicultismos, en relación co termo de orixe. 

- Diferencia entre palabras patrimoniais 

e cultimos, en relación co termo de 

orixe. 

-Realiza evolución de termos latinos ao galego e ao 

castelán aplicando as regras fonéticas. 

- Evoluciona termos latinos ao galego e 

csatelán aplicando as regras das vogais 
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tónicas e das consoantes oclusivas. 

-Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos 

consonte a súa natureza e a súa función. 

 

-Recoñece diferentes tipos de escritura. 

-Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas 

partindo do abecedario latino, sinala as principais 

adaptacións que se producen en cada unha delas, 

recoñece os tipos de alfabetos usados actualmente en 

Europa e relaciona cada un coas linguas que os 

empregan. 

- Recoñece os tipos de alfabetos 

empregados actualmente en Europa: 

latino, grego e cirílico. 

- Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa 

pronuncia correcta. 

-Le en voz alta palabras soltas ou 

oracións en latín coa pronuncia correcta. 

-Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e 

diferenciando lexemas e morfemas, e servíndose 

destes para identificar desinencias e explicar o 

concepto de flexión e paradigma. 

-Descompón palabras sinalando lexemas 

e morfemas de gran emprego na lingua 

latina. 

-Distingue palabras variables e invariables, explica os 

trazos que permiten identificalas e define criterios para 

clasificalas. 

-Distingue palabras variables e 

invariables e define criterios para 

clasificalas. 

-Define o concepto de declinación e conxugación -Define o concepto de declinación 

-Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e 

pronomes en latín, distíngueos a partir do seu 

enunciado e clasifícaos na súa categoría e declinación. 

Enuncia correctamente substantivos e 

adxectivos en latín, distíngueos a partir 

do seu enunciado e clasifícaos na súa 

categoría e declinación (1ª, 2ª e 3ª). 

- Declina palabras e sintagmas en concordancia, 

aplicando o paradigma de flexión correspondente. 

- Declina palabras e sintagmas en 

concordancia, das tres primeiras 

declinacións. 

-Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os 

verbos segundo a súa conxugación a partir do seu 

enunciado. 

- Identifica a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª conxugacións 

verbais latinas a partir do seu 

enunciado. 

-Coñece e identifica as formas que componen o 

enunciado dos verbos de paradigmas regulares e 

- Coñece e identifica as catro primeiras 

formas do enunciado dos verbos 
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recoñece a partir destas os modelos de conxugación. regulares e recoñece a partir destas os 

modelos de conxugación. 

 

 

-Identifica correctamente as principais formas 

derivadas de cada tema verbal latino en voz activa e 

pasiva no modo indicativo. 

 

-Identifica correctamente as principais 

formas derivadas de cada tema verbal 

latino en voz activa 

-Cambia de voz as formas dos tempos verbais do 

presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto e 

pretérito perfecto de indicativo. 

-Cambia de voz as formas dos tempos 

verbais do presente, pretérito 

imperfecto e  futuro imperfecto 

-Identifica formas non persoais do verbo, como o 

infinitivo de presente activo e o participio de perfecto. 

- Identifica a forma non personal do 

participio de perfecto. 

-Traduce correctamente ao galego e ao castelán 

diferentes formas verbais latinas. 

-Traduce correctamente ao galego e ao 

castelán diferentes formas verbais do 

indicativo. 

-Analiza morfolóxica e sintácticamente frases e textos 

adaptados, identificando categorías gramaticais e as 

súas funcións. 

-Analiza morfolóxica e sintácticamente 

frases simples , identificando categorías 

gramaticais e as súas funcións. 

-Enumera correctamente os nomes dos casos da 

flexión nominal e pronominal e explica as súas 

funcións. 

-Enumera correctamente os nomes dos 

casos da flexión nominal e explica as 

súas funcións. 

-Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos 

presentes nos textos e redacta en lingua latina 

pequenas frases. 

-Traduce correctamente á súa lingua os 

casos latinos presentes en oracións 

simples ou compostas coordinadas. 

-Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, 

e redacta en lingua latina pequenas frases, onde 

practica o seu uso. 

-Recoñece nos textos as regras e a 

concordancia latina, e redacta en lingua 

latina pequenas frases, onde practica o 

seu uso. 

-Compara e clasifica tipos de oracións simples, e 

identifica as súas características. 

- Clasifica tipos de oracións simples en 

atributivas e predicativas; transitivas e 

intransitivas. 

-Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e - Diferencias tipos de oracións 
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diferénciaas das oracións simples. compostas coordinadas. 

 

  

-Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as 

construcións de infinitivo e participio máis 

transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente. 

 

-Recoñece, dentro de frases e textos 

sinxelos, as construcións de infinitivo 

máis transparentes. 

-Distingue as etapas da historia de Roma e explica os 

seus trazos esenciais e as circunstancias do paso de 

unhas a outras. 

-Distingue as etapas da historia de Roma 

e explica dous trazos esenciais de cada 

unha. 

-Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se 

representan feitos históricos salientables, consultando 

diferentes fontes de información. 

Pode elaborar eixes cronolóxicos nos 

que se representan feitos históricos 

salientables da República e do Imperio 

da dinastía Xulio-Claudia, consultando 

diferentes fontes de información. 

 

-Describe algún dos principais feitos históricos da 

civilización latina, e explica a grandes liñas as 

circunstancias en que teñen lugar e as súas principais 

consecuencias. 

-Describe algún dos principais feitos 

históricos da civilización latina. 

-Describe os trazos esenciais que caracterizan as 

sucesivas formas de organización do sistema político 

romano. 

-Describe os trazos esenciais que 

caracteriza a forma de organización do 

sistema político romano durante a 

República e o goberno dos Xulio-

Claudios. 

-Describe a organización da sociedade romana e 

explica as características das clases sociais e os papeis 

de cada unha delas, en comparación cos actuais. 

Describe a organización da sociedade 

romana  en comparación cos actuais. 

-Identifica e explica os papeis que desempeña dentro 

da familia cada un dos seus membros, e analiza a 

través deles os estereotipos culturais da época en 

comparación cos actuais. 

Identifica e explica os papeis que 

desempeña dentro da familia a mater e 

o pater familias, e analiza a través deles 

os estereotipos culturais da época en 

comparación cos actuais. 
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-Identifica os principais deuses, semideuses e heroes 

da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os 

caracterizan e establece relación entre os deuses máis 

importantes. 

-Identifica os principais deuses e sinala 

os trazos que os caracterizan e establece 

a relación entre eles. 

 

 

-Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do 

mítico e da figura do heroe na nosa cultura, e sinala as 

semellanzas e as principais diferenzas que se observan 

entre ambos tratamentos. 

- Recoñece os principais heroes clásicos, 

comparando o seu tratamento cos 

heroes da tradición galega e castelá. 

-Distingue e describe o modo de vida en Roma no 

ámbito privado, analizando os tipos de vivenda, 

alimentación, vestimenta e coidado persoal e 

contrástaos coa actualidade. 

-Describe o modo de vida en Roma no 

ámbito privado, analizando os principais 

tipos de vivenda, de alimentación e de 

vestimenta e contrástaos coa 

actualidade. 

-Describe as características dos tipos de espectáculos 

públicos celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, 

valora o seu mantemento no mundo actual e sitúa nun 

mapa os teatros, circos e anfiteatros conservados máis 

importantes. 

-Describe as características dos tipos de 

espectáculos públicos celebrados no 

circo e no anfiteatro, valora o seu 

mantemento no mundo actual e sitúa 

nun mapa de España os teatros, circos e 

anfiteatros conservados máis 

importantes. 

-Utiliza adecuadamente a análise sintáctica de frases 

de dificultade graduada e textos adaptados, para 

efectuar correctamente a súa tradución ou 

retroversión. 

-Utiliza adecuadamente a análise 

sintáctica de frases simples, para 

efectuar correctamente a súa tradución 

ou retroversión. 

-Utiliza mecanismos de inferencia para comprender 

textos de forma global, relacionando estruturas latinas 

con outras equivalentes nas linguas que coñece. 

-Utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos 

sinxelos e contextualizados, 

relacionando estruturas latinas con 

outras equivalentes nas linguas que 

coñece. 
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-Utiliza correctamente os manuais e o diccionario 

analizando a información que proporcionan, para 

traducir pequenos textos. 

 

-Utiliza correctamente os manuais e os 

apuntamentos analizando a información 

que proporcionan, para traducir 

pequenos textos 

-Realiza comentarios sobre determinados aspectos 

culturais presentes nos textos seleccionados. 

-Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos mitolóxicos e da 

vida cotiá presentes nos textos 

seleccionados. 

-Elabora mapas conceptuais e estructurais dos textos 

propostos, localizando o tema principal e distinguindo 

as súas partes. 

-Localiza o tema principal de textos 

sinxelos propostos e distingue as súas 

partes. 

-Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín 

sobre un tema proposto. 

- Redacta frases sinxelas en latín sobre 

un tema proposto. 

-Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun 

tema previamente acordado. 

- Mantén un sinxelo diálogo en latín 

sobre a base dun tema previamente 

acordado. 

-Deduce o significado de termos latinos non estudados, 

partindo do contexto ou de palabras da lingua propia. 

- Deduce o significado de termos latinos 

moi comúns non estudados partindo do 

contexto ou de palabras da lingua 

propia. 

-Identifica e explica as palabras transparentes e de 

maior frecuencia. 

-Identifica e explica palabras estudadas 

nos temas. 

-Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, 

analizando o seu mantemento na propia lingua. 

 

-Explica os principais prefixos e algún 

dos principais sufixos, analizando o seu 

mantemento na lingua propia. 

- Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da 

lingua propia e explica o seu significado a partir desta. 

- Identifica a etimoloxía das palabras 

máis comúns dos diferentes eidos do 

saber na lingua propia. 

-Coñece o significado das principais locucións latinas de 

uso actual e sabe empregalas no seu contexto 

axeitado, cando se expresa na lingua propia. 

-Coñece o significado das principais 

locucións latinas de uso actual. 
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7- METODOLOXÍA, MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

7.1.PRINCIPIOS METODOLÓXICOS. 

 

       Intentarase unha metodoloxía interdisciplinar con áreas como as Ciencias Sociais, as 

Linguas Galega e Castelán e as súas respectivas Literaturas, ás que a asignatura de Latín, 

sin perder a súa propia personalidade, debe servir de reforzo e de explicación. Pero 

ademais, o caracter multidisciplinar desta materia xustifica que as súas conexións poidan 

ampliarse a outras coas que aparentemente ten menos que ver como son a Tecnoloxía, as 

Ciencias Naturais, o Inglés, a Relixión ou calquera outra optativa que o alumno poidera 

coller. O obxectivo do tratamento interdisciplinar sería a aprendizaxe significativa e o feito 

de rentabilizar esforzos e evitar reiteracións e tratamentos contradictorios. 

       Empregarase unha metodoloxía activa, dinámica e participativa na que o alumno se 

involucre para así conquerir entre ambos, profesor e alumnado, que a materia sexa 

gratificante e as actividades propostas motivadoras, conectando sempre os coñecementos 

previos dos alumnos/as co que se pretende ensinar. 

       En todas as unidades didácticas programadas simultanearase o coñecemento das 

estructuras básicas da lingua latina co coñecemento da súa civilización, xa que a 

importancia do latín como lingua nai da maior parte das linguas da Europa Occidental ven 

determinada pola extensión do seu imperio e das súa forma de vida. Analizaranse ademais 

as evolucións experimentadas polos fonemas vocálicos e consoánticos ata chegar ás 

linguas romances faladas polo alumno. Intentarase  que o alumno saiba recoñecer a 

presencia de cultismos, latinismos, frases feitas, etc nos textos que se manexen en clase, 

na prensa, ou en outros medios de comunicación, será obrigatorio o manexo dun léxico 

mínimo contribuíndo así a mellorar a expresión do alumnado na súa lingua e a enriquecer 

o seu vocabulario. Os textos de autores clásicos adaptados ó nivel do alumno servirannos 

por un lado para practicar a tradución ó galego ou castelán e por outra para coñecer 

aspectos da civilización romana,  conscintes de que si o acercamento dos alumnos/as ó 

mundo antigo se produce a través deles, lograrase que adquiran un coñecemento do 

mesmo de primeira man. Cando o tema o exixa, os textos de autores clásicos 

complementaranse con textos de autores modernos, especialistas na materia, cuxa 

opinión é imprescindible para coñecer como se atopa o est   Asimesmo, usaremos, cando 
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os aspectos culturais da unidade didáctica o precisen, neste caso casi que en todas, 

diversos DVD que apoien os contidos vistos na clase, xa que somos conscientes de que 

unha imaxe vale ás veces máis que mil palabras. 

       Capítulo importante no diseño das unidades e das actividades constituirao que se 

consiga situar xeografica e historicamente os feitos máis relevantes do imperio romano, 

por iso o emprego de mapas antigos e modernos será vital, e que se consiga relacionar o 

mundo clásico co ámbito xeográfico e social que rodea ó alumno, de modo que este 

adquira conciencia de en que consiste esto do legado clásico, da importancia do Latín 

como instrumento de romanización, como pode aprender a aprecialo e a conservalo, de 

ahí as actividades conducentes a que ó alumnado investigue en profundidade o legado 

clásico que se conserva na súa localidade ou na súa Comunidade Autónoma, actividades 

que xeralmente se proporán para traballar en grupo. 

       A comparación pasado-presente farase especialmente cando se profundice nas 

intimidades dos clásicos, a súa vida cotiá, os seus medos e manías, a súa mentalidade...iso 

que tanto gusta o alumno/a, fomentando así o espíritu crítico e unha mentalidade aberta 

e dialogante. 

7.2.ACTIVIDADES. 

 

       Na selección de actividades primará a variedade, a progresión na dificultade e a 

búsqueda de conexión co entorno do alumnado e a súa realidade cultural; fomentarase o 

traballo individual que quedará plasmado no caderno de clase do alumno/a, o traballo por 

grupos de dous ou mais alumnos/as co que fomentaremos actitudes de tolerancia e 

respecto cara ós demais e o traballo do grupo-clase co que o alumnado da materia se 

motivará e motivará a outros alumnos doutras materias. 

       Vexamos a continuación os tipos de actividades: 

 

▪ Actividades de introdución e coñecementos previos: Ó principio de cada unidade 

didáctica formularanse preguntas ó alumnado para averiguar os seus 

coñecementos previos, afianzar e mellorar os aceptables e correxir os erróneos. 

● Actividades de desenvolvemento: 

- Lectura, interpretación e comentario de textos de autores clásicos ou non. 
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- Realización de actividades de complexidade gradual acorde coa marcha dos 

contidos dados. 

- Elaboración de esquemas e resumos que contribúan a afianzar os seus 

coñecementos e lles sirvan para enlazar unhas unidades con outras. 

- Análise e comentario crítico de películas e documentais vistos en clase. 

- Búsqueda de documentación en Internet para a elaboración de traballos de 

investigación dirixidos polo profesor. 

● Actividades de ampliación destinadas a aqueles  alumnos/as que conqueriran 

satisfactoriamente os obxectivos mínimos: 

- Traballos individuais de investigación sobre personaxes importantes do 

mundo clásico, analizando as súas pegadas no mundo actual. 

- Lectura, interpretación e comentario de textos de autores con 

reminiscencias clásicas averiguando a súa fonte de orixe. 

● Actividades de reforzo destinadas a aqueles alumnos/as que non conqueriran 

satisfactoriamente os obxectivos mínimos, que consistirán na repetición daquelas 

actividades nas que atoparán dificultades. 

● Actividades de avaliación: Valoraranse as actividades anteriores no momento en 

que se finalicen.  

 

7.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

        Ó longo do curso e según o presuposto que se asigne a este departamento didáctico 

haberá que irse dotando de variedade de materiais. Polo momento empregaremos o 

material didáctico e os recursos dos que dispón o centro como son: a pizarra, o canón, o 

DVD, os ordenadores, a fotocopiadora, libros monográficos, enciclopedias e diccionarios, 

atlas históricos e xeográficos, obras de autores gregos e latinos traducidas, mapas murais, 

revistas e periódicos, películas, documentais... 

        Asimesmo será obrigatorio que o alumno/a traia o seu caderno de clase debidamente 

actualizado. 

       As clases desenrolaranse na aula maioritariamente; para a elaboración de traballos 

iremos á biblioteca e de cando en vez, sempre que sexa posible, iremos á aula de 
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Informática. 

 

8- AVALIACIÓN   

      

8.1. PROCEDEMENTOS  

       Realizarase tendo en conta os obxectivos propostos , os contidos, os estándares de 

aprendizaxe e os criterios de avaliación, e será unha avaliación tanto do aprendizaxe dos 

alumnos como dos procesos de ensinanza e da práctica docente. 

       A avaliación do proceso de aprendizaxe será continua e desenrolarase a través de : 

● Unha avaliación inicial que nos permitirá coñecer os intereses e capacidades, así 

como os s coñecementos previos do alumnado. 

● Unha avaliación formativa, durante o proceso, sobre as distintas actividades que se 

desenrolen e a súa adecuación. 

● Unha avaliación sumativa, ó final do proceso. 

       A avaliación inicial propiciará unha aprendizaxe significativa; a formativa permitiranos 

valorar  a adecuación do proceso de ensinanza-aprendizaxe e correxir as deficiencias 

detectadas; por medio da sumativa valorarase a eficacia de todo o proceso. 

Ao longo de cada trimestre haberá: 

- dúas probas escritas  

- alomenos, dous traballos de investigación, xa sexan individuais ou en grupo 

- unha pequena exposición oral, en parellas ou en grupo 

- actividades sobre  a lectura dun libro, nunha versión adaptada. 

 

 

 

 

 

8.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
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Porcentaxe da 

nota 

Bloques Instrumentos avaliación 

30% 10% 1- O latín: orixe das linguas 

romances  

Elaboración de mapas 

Exercicios de evolución de palabras 

Pequenos traballos de investigación 

Proba escrita 

10% 5-Historia, cultura e civilización 

 

Elaboración de eixes cronolóxicos 

Pequenos traballos monográficos 

Exposicións orais 

Exercicios no caderno de clase 

Proba escrita 

10% Lectura trimestral Traballo e/ou proba escrita 

 

25% 

5% 2-Sistema da lingua latina: 

elementos básicos 

Probas orais de lectura 

Exercicios de pronuncia 

20% 3-Morfoloxía Exercicios gramaticais 

Proba escrita 

 

20% 

10% 4-Sintaxe Análise de oracións 

Exercicios de análise de casos e funcións 

Exercicios de concordancia 

Proba escrita 

10% 6-Textos Comentarios de textos 

Exercicios de tradución 

Emprego do diccionario 

Elaboración de mapas conceptuais 

Análise de textos 

Proba escrita 

Elaboración de diálogos 

10%  7-Léxico Exercicios de semántica 

Exercicios de división de palabras en 
formantes 

Proba escrita 

15% 7.5% TODOS os bloques Caderno 

7.5% Tarefas varias 

8.3. PROBA DE AVALIACIÓN INICIAL 
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Coa proba de avaliación inicial, tentaremos de coñecer o grao de coñecementos de cultura 

xeral con respecto ao mundo clásico ademáis do grao de dominio que o alumnado ten de 

sintaxe. Dependendo dos resultados e dos datos que non indique dita proba, partiremos 

dun punto ou doutro, planificaremos reforzos,  levaremos a cabo repasos de 

determinados conceptos e mesmo traballaremos na correción de erros, dúbidas ou 

carencias importantes para afrontar con éxito o estudo da materia. 

PROBA DE AVALIACIÓN INICIAL -  LATÍN -   IESP A CACHADA           Setembro 2019 

Nome …………………………………………………………………Data……………………… 

1- Que civilizacións antigas  conformaron a chamada Cultura Clásica? 

 

 

2- Por que cres que os romanos conquistaron Hispania? 

 

 

 

3- Nomea dúas cidades españolas famosas por teren algún resto romano 

 

 

 

4- Que nome  lles daban os romanos a: 

● deus dos mares 

● A deusa do amor 

● deus dos deuses 

 

 

5- Coñeces o nome do primeiro emperador romano? 

 

 

6- Que espectáculos eran  os preferidos dos romanos? 

 

 

7- Quen foron Rómulo e Remo? 

 

 

 

 

 

 

8- Sinala as linguas que non sexan da mesma familia que o latín: 

 

Grego    finlandés   alemán 

Árabe    ruso    xaponés 

 

9- Enumera as linguas  románicas que recordes 
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10- Sinala as funcións sintácticas das seguintes oracións: 

 

● A fortuna estará neste boleto. 

● rapaz da foto é meu irmán o pequeño. 

● Gústanme moito as cereixas. 

● Hoxe fará mal tempo dende primeira hora da mañá. 

● Revisei todos os sobres de matrícula deste ano. 

● Na súa fuxida, o ladrón parteu unha perna por unha caída inesperada. 

 

11- Que palabras galegas cres que agochan estas frases latinas? 

 

● Scripta manet, verba volant 

 

● Ave, Caesar, morituri  te salutant  

 

 

12- Separa en raíz, prefixos e sufixos as seguintes palabras: 

 

Libraría      inconfesable 

Internacional     verdinegro 

Autocontrol     pensaban 

Familiar     podemos 

Peluquería     carnicero 

 

 

13- Que especialidade médica se ocupa : 

Da pel: 

Do sangue: 

Dos oídos e gorxa: 

 

14- Que cres que poden significar os seguintes latinismos nestas oracións: 

 

Gañamos o partido in extremis 

 

 Tiven un lapsus nesta pregunta pero correxino antes de entregar 
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8.4. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

   Os contidos da materia de Latín supoñen unha avaliación continua, de xeito que se 

un alumno suspende unha avaliación poderá recuperala cando se realice a seguinte, 

sendo obrigatorio, que ademais dos exames da avaliación, entregue, aceptablemente 

feitas, as actividades  de reforzo que se lle poidan asignar para aqueles contidos e 

estándares que se traballen única e exclusivamente nun só trimestre. 

De todos os xeitos, cabe a posibilidade de repetir algunha proba escrita, ou parte 

dela, durante cada un dos trimestres, se así se considerase oportuno. 

 

       Probas extraordinarias: O alumnado que ao finalizar o curso tivese algunha das 

avaliacións suspensas, terá a posibilidade  de presentarse a unha proba extraordinaria en 

xuño de aqueles estándares de aprendizaxe que non teña acadados. 

No caso de suspender a materia na convocatoria ordinaria, deberá superar en 

setembro a proba extraordinaria  baseada nos estándares mínimos traballados ao longo 

do curso. 

 

8.5. PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DE CURSOS 

ANTERIORES. 

Contidos a avaliar. 

Son os establecidos na programación do curso académico anterior. 

Actividades de avaliación. 

Realizarase dúas probas parciais, unha á volta das vacacións de Nadal e outra antes 

da Semana Santa de xeito que interfira o menos posible coas probas do curso ordinario. 

Ademáis, realizarase unha proba final no mes de maio e outra no mes de setembro. 

A proba verssará sobre aspectos dos sete bloques de contido que se especifican 

nos criterios de cualificación desta programación ; os alumnos que suspendan a parte de 

sintaxe ou morfoloxía poderán recuperalas automaticamente si as aproban na proba final 

do mes de maio, si suspenden outras partes serán examinados de novo de ditos contidos. 
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Os alumnos que non superen a proba final ordinaria (maio) asistirán á proba final 

extraordinaria do mes de setembro, na que serán avaliados de toda a materia. 

 

Seguimento e apoio ó alumnado.  

Durante o mes de outubro convocarase unha reunión co alumnado interesado 

para informalo sobre o plan de recuperación. Nesta reunión establecerase o calendario de 

actuación. 

Criterios de superación da materia. 

Para obter unha cualificación positiva (aprobado), o alumno deberá acadar os 

estándares básicos  avaliables. 

 

9- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

      Esta é unha materia actualmente optativa, así que en si mesma supón certa atención á 

diversidade. Dado este carácter optativo o grao de esixencia é variable e sempre se 

adaptará á rapidez ou non da asimilación de contidos por parte do alumnado, o que nos 

leva a propoñer actividades voluntarias ós alumnos que asimilen os contidos de maneira 

máis rápida. Estas son, en xeral, do mesmo tipo que as xerais pero máis complexas, de 

modo que supoñan unha profundización nos mesmos obxectivos. 

      Para os alumnos que avancen máis lentamente no proceso de aprendizaxe, as 

actividades de reforzo serán constantes. 

      Cando os alumnos teñan que elaborar traballos por grupos, a súa composición será 

decidida polo profesor para que sexan heteroxéneos, é decir, formados por alumnos de 

distintos niveis, coa finalidade de que os máis adiantados poidan axudar ós rezagados e 

consoliden ó mesmo tempo os seus propios coñecementos. 

      No que respecta ó alumnado con necesidades educativas específicas o principio 

fundamental a seguir na súa actuación é a normalización: deben manterse os obxectivos e 

os contidos xerais de etapa, susceptibles, iso si, de ser modificados si se considerase 

necesario. 

      Nesta liña, as medidas xerais de atención ós alumnos con necesidades educativas 

específicas serán as seguintes: 
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- Atención individualizada. 

- Distinto ritmo de desenrolo: retraso na aplicación de algúns contidos máis difíciles 

ou a súa substitución por outros. 

- Actividades de distinto grado de dificultade. 

- Estudio dirixido, daranse pautas ó alumno para o seu traballo fóra da aula. 

- Adaptación dos procedementos de avaliación en función do dictame 

psicopedagóxico. 

 

10-INDICADORES DE LOGRO 

10.1. Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 
alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo.         

 
 

 
 

10.2. Indicadores de logro da práctica docente  

 Escala 

 1 2 3 4 

1.Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.     

2.Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

3. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

4. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando         
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estes non foron alcanzados suficientemente. 

5.Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron 
alcanzados con suficiencia.     

7.Proporciona a información necesaria para a resolución das tarefas.     

8.Utiliza diversas técnicas e procedementos de avalión en función dos contidos 
e o nivel de cada estudante.         

9. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

10. Combínase o traballo individual e en equipo.         

11. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

12. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita.     

13. Fai uso das tecnoloxías da información e comunicación para complementar 
a práctica docente.         

14. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

15. Informa suficientemente tanto ao alumnado e aos pais sobre os resultados 
acadados e a evolución académica de cada alumno e alumna         

16. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc.         

17. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.         

18. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

19. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

20. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares.         

21. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación…         

22.Revisa, con frecuencia, os traballos e actividades propostos na aula e fóra 
dela     

 

 

 

11-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

       Preténdese realizar unha actividade extraescolar no terceiro trimestre cunha visita Ás 

Médulas (León) , de non ser posible, intentarase no segundo trimestre, asistir un ano máis 

ás xornadas de Festival de Teatro Grecolatino  de Lugo organizadas pola Sociedade Galega 

de Estudos Clásicos. 

       Asimesmo estaremos abertos a calquera actividade extraescolar organizada por 

outros departamentos afíns que se adapte ós contidos da materia. 
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12- CONTRIBUCIÓN DA  MATERIA  DE LATÍN Ó PROXECTO  LECTOR. 

 

       A materia de Latín supón en sí mesma unha continua lectura, coa conseguinte 

interpretación e reflexión; non é de extrañar, xa que unha das vías principais da 

transmisión do legado clásico foron os testimonios escritos. 

       Todas as actividades realizadas na clase supoñen un fomento da lectura, pero ademais 

haberá, alomenos, unha lectura obrigatoria  trimestral da que se realizarán actividades de 

comprensión lectora ou proba escrita. Será sinalada ao comezo de trimestre polo docente. 

               

13- AS TICs NA MATERIA DE LATÍN. 

 

       Esta materia, na medida das súas posibilidades e do tempo dispoñible, así como da 

dispoñibilidade da aula de informática intentará contribuír ó desenrolo do plan de 

introdución das TIC no centro. Utilizaremos: 

● Programas informáticos e educativos tales como:  

               http://www.recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium 

              http://www.w3.cnice.mec.es/eos/MateriaisEducativos        

● Páxinas web que favorezan á adquisición e profundización de contidos vistos na 

clase, por exemplo: 

              http://www.galespa.com.ar/historia_galicia_romana.htm 

                  http://www.arqweb.com/lucusaugusti/                

● Xogos para o PC baseados en aspectos da antigüidade clásica tales como: - 

“Imperium II:La Conquista de Hispania”  

 

 

14- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.  

Coa finalidade de obter unha valoración da validez ou invalidez do desenrolo do proceso 

de ensinanza-aprendizaxe, así como os instrumentos empregados e o grao de eficacia da 

programación e a súa metodoloxía haberá un seguemento do programado ó longo do 

curso.  

http://www.recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium
http://www.w3.cnice.mec.es/eos/MateriaisEducativos
http://www.galespa.com.ar/historia_galicia_romana.htm
http://www.arqweb.com/lucusaugusti/
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Ó remate de cada unha das avaliacións farase unha valoración no tocante ós seguintes 

criterios, indicando se foron conseguidos ou non e  se foron adecuados ou non, coa 

especificación do grao de consecución e no caso de valoración negativa as causas e as 

propostas de mellora. 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE LATÍN                

Indicadores  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas 
/ proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou 
proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Adecuación e cantidade de actividades realizadas.          

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 
avaliación.         

13. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.          

14. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria         

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.          

16. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

17. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

18. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.         

20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 
estándares e instrumentos.         

21. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de 
promoción.         

22. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

23. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

24. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 
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15- CONSTANCIA DE INFORMACIÓN Ó ALUMNADO 

 

Todos os alumnos recibirán a principios de curso por parte do profesor/a información 

xeral sobre os seguintes aspectos: 

 

● Contidos e estándares mínimos 

● Criterios de avaliación 

● Criterios de cualificación 

 

En canto ós alumnos que non superen a materia na convocatoria de xuño, recibirán nese 

mes: 

 

● Contidos e estándares sobre os que se lles avaliará na proba de setembro 

● Actividades de reforzo e repaso para traballar ditos contidos e acadar o estándares 

correspondentes. 

No caso de existiren alumnos coa materia pendente procederase no mes de outubro a 

informarlles dos seguintes aspectos: 

 

● Datas das probas a realizar durante o curso 

● Contidos que deberán preparar para superar as probas 

● Plan de recuperación  
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Boiro, 15 de setembro 2019. 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Mª luisa Rguez Queiruga                                        Asdo. Yolanda Vega Santiago.                                                         

 

 

 

 

 

Asdo. Rosario Rodiño Sangiao                                         Asdo. Mar Abarca Rguez 

 




