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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O IES Afonso X o Sabio está situado na Barcala no Concello de Cambre. Na actualidade conta cun 

total de 800 alumnos que proveñen na súa maioría dos colexios adscritos ao centro aínda que tamén proceden 
doutros IES concertados ou públicos.   

Antes de detallar os obxectivos xerais deste proxecto didáctico cremos necesario facer énfase no que 
debe constituír o obxectivo prioritario do ensino do galego en ESO e no BACHARELATO non sendo outro que 

o de potenciar unha muda das actitudes sociais sobre a cuestión da lingua. Tendo isto en conta a nosa 

perspectiva será a de gañar falantes para o idioma. Este obxectivo desenvólvese en dúas frontes: por un lado 

creando as condicións para unha recuperación lingüística daqueles nenos educados en castelán de maneira 

que a muda das actitudes estea acompañada pola asunción dunha praxe galego-falante; por outro tratando 

de afirmar esta praxe lingüística nos alumnos galego falantes, por canto as valoracións negativas 

historicamente hexemónicas con respecto á cuestión da lingua están nestes alumnos arraigadas con grande 
profundidade.  

  

Esta tarefa vese notablemente obstaculizada pola redución do galego a “unha disciplina máis” aínda 

que con connotacións especiais produto da situación social desta lingua da que a mentalidade do alumno de 

ESO e do BACHARELATO é fiel eco. Así relegada a este papel non é inhabitual escoitar por parte dos 

discentes, obedecendo sen dúbida a un pragmatismo bastante incompresible, “o galego non compensa ou 
non é útil”. Fronte a esta presión do social os argumentos e capacidade de convicción do profesor quedan 

moi minimizados.  

 Chama poderosamente a atención que o alumnado que chega a primeiro de ESO trae un nivel 

considerablemente baixo no que a Lingua Galega se refire. En concreto na lingua oral moitos son incapaces 

de construír unha oración correctamente sumando ademais unha presenza notable de prexuízos.  

É importante non esquencer a porcentaxe de alumnos e alumnas inmigrantes recentemente 

chegados a Galicia que non teñen coñecementos previos na materia. A maioría deles proveñen de países 

hispanofalantes e non teñen unha atención especial na aprendizaxe da Lingua Galega. Están integrados na 

aula ordinaria ao lado do alumnado nativo. Sería conveniente crear un grupo no que se puidese levar a cabo 
unha especie de inmersión lingüística acorde coa súa situación para conseguir os obxectivos desexables.  
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

Educación Secundaria Obrigatoria 

2.1. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades 

que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo 

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

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

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

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

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 

demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e 
resolver pacificamente os conflitos.  

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

novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación.  

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

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

f) 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.  

g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

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

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 
como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á 

cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.  
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os 
hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer 

o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 

seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.  

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

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

participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento 
da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.  

  
 

2.2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE 

  
Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira 

sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.   

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)   

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta 

competencia, xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais supoñen un adestramento 

do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun método rigoroso. Por outro lado, a variedade 

tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo 

científico e o contorno ambiental.   

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, destacamos os 

seguintes:    

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a 
vida futura.   

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante.   

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.   

Comunicación lingüística (CCL)   

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito curricular; por 

tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e dado que se explicitan nas 
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unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa 

transversalidade.   

Destacamos, pois, os descritores seguintes:   

Comprender o sentido dos textos escritos e orais.   

• Manter unha actitude favorable cara á lectura.   

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.   

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor…   

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 
comunicativas.   

 

Competencia dixital (CD)   

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante 

e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un novo modo de comunicación cuxo 

ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática. A produción de procesos comunicativos eficaces nos 

que se empregan os contidos propios da materia é un piar esencial para o desenvolvemento da competencia 

dixital nos alumnos e alumnas.   

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:   

• Empregar distintas fontes para a busca de información.   

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.   

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.   

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.   

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.   

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.   
 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan desde a área o 

desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos sobre as manifestacións 

literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce 

perfecto para adestrar a competencia.   

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores:   

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento.   
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• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.   

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.   
Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética no 

ámbito cotián.   

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.   

 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o 

desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para chegar a consensos, 

establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das normas de comunicación, pódese 

adestrar en Lingua Galega e Literatura esta competencia. Por outra parte, a contextualización da 

comunicación lingüística e literaria propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo 
desta competencia.   

Para iso, adestraremos os seguintes descritores:   

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e 
identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha 

constitución.   

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución 
de conflitos.   

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos.   

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.   

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.   
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto 

educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento de habilidades persoais para 

emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. 

No propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos 

que lles permitan superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas.   

Os descritores que priorizaremos son:   

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.   

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.   

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.   

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.   

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.   

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.   
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• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.   

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.   

Aprender a aprender (CAA)  

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se 

recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, 
Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos 

metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e 

contextos.   

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:   

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións executivas…   

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.   

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.   

• Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo, crítico, 
emocional, interdependente...   

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 
intermedios.   

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.   

 

2.3. CRITERIOS METODOLÓXICOS QUE SE HAN USAR NA ÁREA  

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser 

un xestor de coñecemento e o alumnado adquire un maior grado de protagonismo.  

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que no traballo de 

aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de obxectivos curriculares a través dos 

contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras 

áreas.   

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación que son, obviamente, 

extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.    

Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de comunicación entre 

iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en grupo colaborativo achega, 

ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o  enriquecemento persoal desde a diversidade, 

unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.   
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Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes no 

alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos 
os alumnos e as alumnas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o 

desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.  

Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a aplicación dos 

conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas 

competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en 

situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

2.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Primeiro de ESO  

• Libro dixital, editorial Netex,Planeta e Edebé. 

• O claustro tomou a decisión de integrarse dentro do proxecto E-dixgal da Consellería de Educación da 

Xunta de Galicia. Os contidos que se enmarcan dentro  deste proxecto, teñen como obxectivo favorecer 
a incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da 

actividade educativa, facilitando aos centros adscritos á Rede Abalar a disponibilidade de libros e outros 

materiais dixitais, cos que poidan desenvolver o seu proxecto na totalidade do currículo de 1º de ESO . 

Comezou no curso 16/17, ampliándose a 2º de ESO no ano seguinte. E este será o primeiro curso 

(2021/2020) en se integrar tamén no 2º ciclo da ESO despois da aprobación correspondente.  

• Tres libros de lectura obrigada. Lerase unha por trimestre com mínimo e daráselles preferencia a aquelas 
escritas por autores que poidan vir ao centro falar da súa obra. As lecturas obrigadas para as  avaliacións 

serían escollidas polos alumnos desta listaxe: 

- O raio veloz, de Agustín Fernández Paz. Editorial Oxford. 

- Volverás golfiño de Andrea Maceiras. Editorial Xerais.  

- O castañeiro de abril de Antonio M. Fraga. Editorial Xerais.  

- Unha estrela para Amina de Celia Díaz Núñez. Editorial Galaxia 

- Mamá, quero ser Ziggy Stardust de Iria Misa. Editorial Xerais.  
- Poemar o mar de Antonio García Teijeiro. Editorial Xerais 

• Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfoloxía, léxico ou       

 calquera outra necesidade específica que se detecte.   

• Dicionarios de Lingua Galega.   

Segundo de ESO  

• Libro dixital, editorial Netex, Planeta e Edebé. 

• Tres libros de lectura obrigada. O departamento determinou que as lecturas obrigadas para este 

curso son: 

 

- A casa do medo de Agustín Fernández Paz. Editorial Rodeira 

- Lúa en ningures de Beatriz Maceda. Editorial Xerais.  
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- O grupo. An Alfaya. Editorial Xerais 

- Vagalume de versos de María Canosa. Editorial Galaxia.  

- Atranco nun banco de Manuel Núñez Singala. Editorial Galaxia.  

- Corredora de María Reimóndez. Editorial Xerais.  

• Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfoloxía, léxico ou     calquera 

outra necesidade específica que se detecte.   

• Dicionarios de Lingua Galega.     

Terceiro da ESO 

 

• Libro dixital, editorial Netex, Planeta e Edebé. 

• Tres libros de lectura obrigada. O departamento determinou que as lecturas obrigadas para este 

curso son: 

- 22 segundos de Eva Mejuto. Edit. Xerais.  

- Iridium de Francisco Castro. Editorial Galaxia 

- Penúltimas tendencias de Carlos Negro. Editorial Xerais.  

• Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfoloxía, léxico ou calquera 

outra necesidade específica que se detecte.   

• Dicionarios de Lingua Galega.   

  

Cuarto de ESO  

• Libro dixital, editorial Netex, Planeta e Edebé. 

• Tres libros de lectura obrigada. O departamento determinou que as lecturas obrigadas para este curso 

son: 

- A memoria do silencio de Eva Mejuto. Edit. Xerais. 

- Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Edit. Galaxia 

- Beleza Vermella  de Arantza Portabales de Editorial Galaxia.  

• Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfoloxía, léxico ou calquera 

outra necesidade específica que se detecte.   

• Dicionarios de Lingua Galega.  

Primeiro de bacharelato  

• Libro de texto: Lingua galega e literatura Bacharelato 1 da editorial Anaya.  

• Tres libros de lectura obrigada. O departamento determinou que as lecturas obrigadas para este 
curso son: 

- A arte de trobar, de Santiago Lopo. Edit. Xerais. 

- Poetízate, de Fran Alonso. Editorial Xerais. 

- A memoria da choiva  de Pedro Feijoo. Editorial Xerais. 
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• Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfoloxía, léxico ou calquera 
outra necesidade específica que se detecte.   

• Dicionarios de Lingua Galega.  

Segundo de bacharelato  

• Libro de texto: Lingua galega e literatura 2 da editorial Anaya.  

• Tres libros de lectura obrigada.  

1º avaliación  

Obrigatorio: A fiestra valdeira, de Rafael Dieste. Edit. Galaxia 

Opcional: Os dous de sempre, de Castelao. Edit. Galaxia 

2ªavalliación 

Obrigatorio: A esmorga de Eduardo Blanco Amor. Edit. Galaxia. 

Opcional : Terra brava de Ánxel Fole. Edit. Galaxia. 

3ª avaliación:  

Obrigatorio: Senlleiras de Antía Yañez. Editorial Galaxia  

Opcional: 

O lapis do Carpinteiro  de Manuel Rivas . Edit. Galaxia 

O club da calceta de María Reimóndez. Edit. Xerais. 

• Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfoloxía, léxico ou calquera 

outra necesidade específica que se detecte.   

• Dicionarios de Lingua Galega.   

Faremos uso dos medios dos que dispón o centro a nivel informático, deténdonos especialmente na presenza 

do galego en Internet. Empregaremos para iso os ordenadores con que conta o instituto e visitaremos 
diferentes páxinas web en galego. A implantación de Edixgal na ESO favorece este labor. Así mesmo, as 

Aulas Virtuais (Moodle e o próprio Edixgal) servirán de almacenamento de materiais e arquivos para o 

alumnado.   

Na utilización de textos multicopiados que poidan servir de base ao comentario botaremos man 

fundamentalmente de textos xornalísticos, de revistas, e aínda de textos confeccionados polo profesor ou 

polos propios alumnos, preferíndoos aos textos literarios no relativo aos primeiros cursos.  

  

Por último, será de gran axuda o material bibliográfico co que conta a biblioteca do centro. Os 

alumnos/as disporán de varios exemplares dos libros de lectura en cada avaliación para facilitarlles o traballo. 
Por outra banda, sempre que sexa posible, faremos visitas á biblioteca e comentaremos diversos aspectos 

da materia vista na aula a través do material existente.  
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3. Primeiro da ESO 
 

 3.1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 1.º ESO  
 

- Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con 

diferentes intencións comunicativas.  

- Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación audiovisual, 
desenvolvendo un pensamento crítico.  

- Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de cortesía.  

- Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos orais sobre 
temas de actualidade.   

- Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela.  

- Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico.  

- Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais.  

- Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención comunicativa, 

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

- Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes 

intencións comunicativas.  

- Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información, consultar modelos de 
composición escrita e solucionar dúbidas de traballo.  

- Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos lingüísticos.  

- Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do galego.  

- Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais ou do ámbito 

académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.  

- Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus escritos.  

- Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso.  

- Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego.  

- Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e 
progresar na aprendizaxe autónoma.  

- Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego.  

- Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación e a comprensión de 
textos.  

- Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan.  

- Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para dar cohesión aos textos.  

- Diferenciar as distintas clases de oracións segundo a intención do emisor.  



 
 

14 
 

 

- Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais.   

- Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do coñecemento das linguas.   

- Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.   

- Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu contorno familiar e o do 
resto do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso de normalización da lingua.  

- Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España.  

- Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos lingüísticos.  

- Diferenciar os textos non literarios dos literarios, e nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros.  

- Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros, relacionándoos 
coa súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión.  

- Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos literarios adquiridos.  

- Describir os trazos que caracterizan o cómic e a canción como linguaxes artísticas.  

- Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas súas producións.  

  

3.2. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES  
 

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.   

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura 

xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer que das súas actuacións 

e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura.  

CONTIDOS  

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

Escoitar  
B1.1.  Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles propios dos 

medios de comunicación, especialmente noticias de actualidade, próximas aos intereses 

do alumnado.  

B1.2.  Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e académico 

(instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáticas variadas).  

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

e de respecto.  
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B1.4.  

Falar  

Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial atención 

aos programas informativos.  

B1.5.  Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de estratexias necesarias para producir 

textos orais sobre temas de actualidade.  

B1.6.  Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude  

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.  
 

 

 

 

 

B1.10.  Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto de vista        

comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica.  

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

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

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

ámbitos próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil, normas 

e instrucións de uso.  

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

fundamentalmente textos narrativos.  

B2.4.  Comprensión e interpretación de textos do ámbito académico, especialmente, descritivos, 

narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, 

dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes.  

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

composición escrita.  

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

discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de comunicación.  

Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa, aos 

patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

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

coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente.  

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

B1.8.  Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións e exposición de conclusións).  

B1.9.  Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planificación 

do discurso, prácticas orais formais e informais.  

B2.7
.  
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B2.9.  Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.  
B2.10.  Produción, a partir du modelo, de textos propios dos medios de comunicación,     

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital.  

B2.11.    Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios da vida académica, especialmente,        

resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.  

B2.12.       Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 

      feitos e exposicións de ideas e conceptos.  

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

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

Bloque 3. Funcionamento da lingua  
B3.1.  Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

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

traballados na aula.  

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

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

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

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

B3.6.  Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substantivo, 

adxectivo cualificativo, verbo, adverbio…), así como a diferenza entre palabras flexivas e 

non flexivas para a creación e comprensión de textos.  

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

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

temporais e explicativos.  

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

oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto.  

B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.  

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

como parte do proceso.  

Escribir 
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B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes 
no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos 

ou culturais.  

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

Bloque 4. Lingua e sociedade  
B4.1.  Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo.  

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

B4.3.  A lusofonía.  

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

B4.5.  Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega.  

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

B4.7.  Os prexuízos lingüísticos.  

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

diatópicas do galego.  

 

Bloque 5. Educación literaria  
B5.1.  Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

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

asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada texto.  

B5.2.  Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres grandes 

xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.  

B5.3.  Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 

determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos dos 

textos.  

B5.4.  Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 

funcionalidade dos elementos formais básicos.  

B5.5.  Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus 
compoñentes e procedementos máis relevantes.  
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B5.6.  Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.  

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

linguaxes artísticas.  

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

de traballo.  

3.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

B1.1.  Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias de 

actualidade) e elaborar un resumo.  

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

12LGB1.1.2.  Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.  

B1.2.  Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social 

e académico e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía.  

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

orais do ámbito social e académico.  

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

autonomía. 

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

espontáneas como planificadas.  

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén 

na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e 

recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria).  

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

B1.4.  Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias.  

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

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

extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas.  

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

discriminacións.  

 
B1.5.  Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para realizar exposicións 

orais planificadas e participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas.  

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes 

e incorporalos ás súas producións.  

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

 

  

 

 
 
 
 
 
B1.7.  

LGB 1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual 

do seu contexto 

 

Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  

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

 

 

 

LGB1.7.1.  Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, 

así como a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema fricativo 
palatal xordo).  

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada).  

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

B1.6.  Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar unha actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.  

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

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

da lingua galega.  

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

do seu contexto.  

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

 

B1.8.  Participar activamente en situacións propias do ámbito académico (pedir aclaracións, 

intercambiar opinións e expoñer conclusións).  

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

LGB1.8.2.  Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos 
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B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de forma 

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

informais breves.  

LGB1.9.2.  Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, 

os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público 
e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.  

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

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

producións orais.  

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

LGB1.9.6.  Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, 

de evitalos.  

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

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

opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións 

sinxelas.  

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

información ou un servizo.   

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

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

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

resumos.  

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

explícitos.  

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

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

deduce o significado polo contexto.  

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

etcétera).  

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de 

distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet.  
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LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da 

lectura.  
B2.2.  Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e 

instrucións de uso.  

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e 

instrucións de uso.  

B2.3.  Comprender,  interpretar  e  sintetizar  escritos  dos  medios  de 

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

de composición escrita.   

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

B2.6.  Mostrar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e 

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

reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios.  

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

B2.4.  Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico do alumnado, 

especialmente, textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias 

curriculares: webs educativas, información de dicionarios, enciclopedias en distintos 

soportes.  

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida académica: webs 

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos 

soportes.  

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

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

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

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

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

 

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

cohesionados e correctos gramaticalmente.  

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

do texto.  

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

comunicativa.  

LGB2.8.3.    Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das                  

ideas: conectores textuais básicos, concordancias dentro do sintagma 

nominal e dentro do sintagma verbal.  

LGB2.8.4.      Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas).  

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

tipográficas.  

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

sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.  

 

LGB2.9.1.  Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil.  

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

noticias, en formato papel ou dixital.  

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

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital.  

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

acompañan as noticias.  

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos propios da vida académica, especialmente, resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.  
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                  LGB2.11.1.     Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e  

expositivos propios da vida académica, especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.  

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

conceptos.  

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

de ideas e conceptos.  

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) para 

planificar, revisar e mellorar a presentación dos escritos.  

LGB2.13.1.    Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos 

para organizar os contidos e mellorar a presentación.  

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

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

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

e alleas.  

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

de superación.  

 

 

  

Bloque 3. Funcionamento da lingua  
B3.1.  Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario 

traballado na aula.  

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

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

LGB3.2.1.  Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.  
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B3.3.  
Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte, 

para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.  

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

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

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

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

textos.  

B3.5.  Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual.  
 LGB3.5.1.  Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual.  

 

B3.6.  Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, utilizar este coñecemento 

para distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas.  

LGB3.6.1.       Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas.  

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

persoal.  

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

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

e os explicativos).  

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

particular os temporais e explicativos.  

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

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

concordancia.  

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

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.  

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

emisor.  
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B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación 

do erro como parte do proceso de aprendizaxe.  

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

avaliación e autoavaliación.  

B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 

centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou 

culturais.  

LGB3.12.1.  Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis... 

recensión de libros e películas, obras de teatro...) nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais e valora positivamente as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe.  

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos.  

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

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

produción dos textos traballados en calquera das outras.  

Bloque 4. Lingua e sociedade  
 

  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía 
e achegarse ás culturas que a integran.  

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

de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico.  

 

B4.2.  Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo das diferentes 

contornas familiares do alumnado.  

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo da 

súa contorna familiar e a do resto do alumnado.  

LGB4.2.2.  Coñece e valora os antropónimos galegos.  

B4.3.  Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución 

individual no desenvolvemento da lingua galega.  

LGB4.3.1.  Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega.  

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

LGB4.4.1.  Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.  
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Bloque 5. Educación literaria  
B5.1.  Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector; 

expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o 

seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar 

os trazos estéticos xerais que definen cada texto.  

LGB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada 

á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 

adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto.  

B5.2.  Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a 

partir dos seus trazos característicos máis xerais.  

LGB5.2.1.  Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e 

similitudes.  

LGB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos 

máis xerais.  

B5.3.  Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións de poemas recitados ou cantados, 

sinalar a temática ou temáticas abordadas e describir os valores estilísticos dos textos.  

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou 

cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe os valores 

estilísticos dos textos.  

B5.4.  Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a funcionalidade 

dos elementos formais básicos.  

LGB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a 

funcionalidade dos elementos formais básicos.  

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

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes.  
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3.4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 

UNIDADE 1 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar as diferenzas que existen entre texto escrito e texto oral. 

2. Coñecer diferentes tipoloxías textuais segundo o seu ámbito de uso, como as cartas, o correo 

electrónico, as notas, os SMS e a mensaxaría instantánea. 

3. Comprender e valorar a diversidade lingüística no mundo, principalmente en Europa e no Estado 

español, así como analizar as proximidades entre galego e portugués e pór en valor as relacións entre 

ambas as dúas linguas. 

4. Distinguir as particularidades internas da lingua segundo o rexistro empregado. 

5. Promover o uso do dicionario e fornecer as claves para identificar as distintas acepcións de cada 

palabra. 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Lectura: texto 

narrativo. 

-O dicionario e o 
alfabeto. 

-O texto e as súas 
clases. Os textos da 

vida cotiá. 

-Lingua, linguaxes e 

diversidade. 

Bilingüismo e 
plurilingüismo. 

-Os rexistros 
lingüísticos. 

-A grafía das letras. 

 

1.Valorar o uso do 
dicionario e 

comprender as 

claves para 
identificar as 

distintas 

acepcións de 

cada palabra. 

1.1. Comprende cal 
é a estrutura dun 

dicionario, e 

utilízao 

correctamente. 

CCL 

CAA 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

2. Usar 

eficazmente os 
dicionarios para 

resolve dúbidas, e 

para progresar na 
aprendizaxe 

autónoma. 

2.1. Obtén de xeito 

autónomo 
información 

lingüística relativa 

á clase de palabras 
e á normativa en 

dicionarios e 

noutras obras de 

consulta. 

CCL 

CCA 

 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Coñecer o 
alfabeto galego 

3.1 

3.1. Coñece o 
alfabeto galego e 

identifica os 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 
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dígrafos. 

4. Describir e 

analizar a 

situación 
sociolingüística de 

Galicia a partir do 

estudo dos 
contextos 

familiares do 

alumnado. 

4.1. Describe e 

analiza a situación 

sociolingüística de 
Galicia a partir do 

estudo do seu 

contexto familiar e 
a do resto do 

alumnado. 

CCL Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

5. Coñecer a 

situación 
sociolingüística e 

legal das linguas 

de España. 

5.1 Coñece a 

lexislación que 
regula os dereitos 

lingüísticos 

individuais. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

6. Identificar os 

prexuízos 

lingüísticos e 
analizar a situación 

persoal en relación 

a eles. 

6.1. Coñece o que 

é un prexuízo. 

Detecta e analiza a 
presenza de novos 

e vellos prexuízos 

cara ao galego na 
súa práctica 

lingüística e na do 

seu contorno. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria e proba 

escrita 

40% 

 

UNIDADE 2. 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer e dominar as relacións semánticas básicas. 

2. Ampliar o coñecemento sobre as características, estrutura e potencialidade dos medios de 

comunicación, distinguindo as súas variedades e usos. 

3. Afondar no xornal e na noticia como ferramenta e recurso máis estendidos para acceder á información, 

tanto no medio analóxico como dixital. 

4. Estudar a estrutura da palabra, descompoñéndoa nos seus formantes. 

5. Analizar as relacións entre as palabras e coñecer os sistemas máis produtivos para formalas. 

6. Describir o sistema vocálico galego, facendo especial fincapé nas particularidades existentes en canto 

ao timbre das vogais medias e nos medios gráficos para representalas 

. 



 
 

29 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

14 SESIÓNS (10 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo 

-Sinónimos e 

antónimos. 

-Os textos dos 

medios de 
comunicación. O 

xornal e a noticia. 

-A estrutura da 

palabra. Lexemas 

e morfemas. A 
formación de 

palabras. 

-O sistema 

vocálico. 

1.Aplicar técnicas 
de análise do 

contido e 

estratexias de 
lectura 

comprensiva. 

1.1. Utiliza 
técnicas de 

análise e síntese 

do contido: 
subliñados, 

esquemas e 

resumos. 

CCL 

CAA 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

 1.2. Recoñece a 

intencionalidade 
do emisor a partir 

de elementos 

contextuais 

explícitos. 

CCL 

CCA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

1.3. Reconstrúe o 

sentido global e 
compón o 

esquema 

xerarquizado das 
ideas. 

CCL Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2.Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 

preciso coa presenza 

de sinónimos e 

antónimos 

2.1. Recoñece e 
usa un léxico 

amplo e preciso 

con variedade de 
sinónimos e 

antónimos. 

CCL 

CSC 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

e proba 

escrita 

40% 

3.Procurar a 

información dunha 

noticia en varios 
medios, para 

contrastar os datos 

proporcionados 
neles e facela mais 

completa. 

3.1. Procura a 

información dunha 

noticia en varios 
medios, e 

contrasta os datos 

proporcionados 
neles para facela 

mais completa. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

 3.2. Dispón cada 
noticia nun blog 

CCL Observación 
diaria 

40% 



 
 

30 
 

 

onde poida 
almacenar, editar 

e compartir o 

traballo. 

(actividades 

na rede) 

4. Diferenciar entre 

prensa xeral e 

prensa 
especializada, e 

analizar as 

diferenzas entre 

ambas as dúas. 

4.1. Diferencia 

entre prensa xeral 

e prensa 
especializada e 

analiza as 

diferenzas entre 

ambas. 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividade) 

40% 

5. Comprender a 

estrutura das 
palabras e os 

procedementos 

mais frecuentes 

de formación. 

5.1. Comprende 

a estrutura das 
palabras e os 

procedementos 

mais frecuentes 

de formación. 

CCL 

CAA 

CD 

Proba escrita 40% 

 

 

 
 UNIDADE 3. 

OBXECTIVOS 

1.Identificar e clasificar as palabras, coa axuda dos dicionarios e doutros manuais, segundo sexan 
monosémicas ou polisémicas. 

2.Expoñer as características básicas da narración, facendo fincapé nas diferentes voces narradoras 

posibles nun texto segundo o punto de vista adoptado. 

3.Recoñecer e interpretar os diálogos como modalidades textuais con entidade propia, tanto no ámbito 

da oralidade como en diferentes mostras literarias e escritas. 

4.Analizar o substantivo, partindo do seu concepto e pasando polas súas diferentes clasificacións, así 

como pola súa facultade para presentar flexión de xénero e número. 

5.Introducir o artigo como clase de palabra que determina o substantivo e presentar as súas formas como 

determinado ou indeterminado, así como as súas distintas contraccións nos encontros coas preposicións. 

6. Consolidar o recoñecemento das sílabas tónicas e átonas, diferenciando os conceptos de acento e 

acento gráfico. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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12 SESIÓNS (8 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo. 

-Palabras 

monosémicas e 

palabras 

polisémicas. 

-As 
modalidades 

textuais (I): a 

narración e o 

diálogo. 

-O substantivo e 
o artigo. 

-Sílabas tónicas 
e sílabas 

átonas. 

 

1. Extraer a intención 

comunicativa e a idea 

xeral de textos, e 
seguir instrucións 

para realizar tarefas 

guiadas de 
aprendizaxe con 

progresiva 

autonomía. 

1.1. Segue 

instrucións para 

realizar tarefas de 
aprendizaxe con 

progresiva 

autonomía. 

CCL 

CAA 

 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2. Escribir textos 

sinxelos onde 
predominen a 

narración e o diálogo 

como modalidades 

textuais. 

1.Escribe textos 

sinxelos 
narrativos e 

dialogados. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Coñecer e clasificar 

as palabras, coa 
axuda do diccionario, 

segundo sexan 

monosémicas ou 

polisémicas. 

3.1.Coñece e 

distingue as 
palabras 

monosémicas e 

polisémicas. 

CD 

CAA 

CSIEE 

Proba escrita 40% 

4. Recoñecer as 
distintas clasificacións 

do substantivo, 

identificar o seu 

xénero e coñecer a 
flexión de xénero e 

número. 

4.1. Recoñece as 
distintas 

clasificacións do 

substantivo. 

CCL 

CAA 

Proba escrita 40% 

 4.2. Identifica o 

xénero dos 

substantivos. 

 

CCL Proba escrita 40% 

 4.3. Coñece as 
reglas de 

formación do 

feminino e plural 

dos substantivos. 

CCL Proba escrita 40% 
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5. Recoñecer as 
sílabas segundo o seu 

acento. 

5.1. Distingue 
correctamente 

entre sìlabas 

tónicas e átonas. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

 

 

 

UNIDADE 4. 

OBXECTIVOS 

1.Analizar as relacións semánticas entre as palabras, recoñecendo en particular as palabras homónimas, 

tanto as que presentan homonimia total como as homógrafas e as homófonas, ademais das parónimas 

e os "falsos amigos". 

2. Coñecer e analizar as características das modalidades textuais descritivas e expositivas, recoñecendo 

os seus compoñentes básicos e as estruturas máis comúns, identificándoos en mostras textuais reais e 

levándoos á práctica en textos propios. 

3.Profundar nos trazos propios do adxectivo cualificativo, estudándoo e descompoñéndoo segundo as 

súas flexións de xénero e número, así como grao e clases. 

4.Empregar o adxectivo cualificativo con rigor e adecuación en textos, coherentes e ben cohesionados, 

de produción propia. 

5.Repasar e interiorizar os conceptos de acento e acento gráfico, facendo fincapé na acentuación das 

palabras oxítonas ou agudas. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

13 SESIÓNS (8 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 3 de proxecto) 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo. 

-A homonimia e 

a paronimia. 

-As 

1. Ler un texto 

expresiva e 

comprensivamente. 

1.1. Le con fluidez 

e atención un 
texto narrativo, e 

coméntao 

seguindo os 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 
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modalidades 
textuais (II): a 

descrición e a 

exposición. 

-O adxectivo 

cualificativo. 
Xénero, número 

e grao do 

adxectivo. 
Clases de 

adxectivos. 

-O acento 

gráfico nas 

palabras 
agudas. 

 

criterios dados. 

2. Profundizar nas 

relacións semánticas, 

distinguindo entre as 
palabras que 

presentan homonimia 

total das homófonas e 

as homógrafas. 

2.1. Distingue as 

palabras 

homófonas e 
homógrafas das 

que teñen 

homonimia total. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

3. Recoñecer a 
finalidade, elementos 

e recursos literarios 

das modalidades 
textuais, a descrición 

e a exposición. 

3.1.Aplica os 
coñecementos da 

unidade para 

producir textos 
descritivos e 

expositivos. 

CCL 

CSC 

Exposición 40% 

4. Recoñecer o 
adxetivo cualificativo 

e os seus graos. 

4.1.Recoñece o 
adxetivo 

cualificativo e os 

seus graos. 

CAA Proba escrita 40% 

5. Coñecer e aplicar o 

acento gráfico nas 

palabras agudas. 

5.1. Coñece e 

aplica 
correctamente o 

acento gráfico nas 

palabras agudas. 

CCL 

CAA 

Proba escrita 40% 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

OBXECTIVOS 

1.Familiarizarse cos conceptos de campo semántico, familia léxica e campo asociativo, recoñecendo as 

súas características definitorias. 

2.Diferenciar os textos literarios dos non literarios. 

3.Analizar e comprender os recursos estilísticos e de repetición que son propios do texto literario. 

4.Producir textos propios atendendo ás propiedades da adecuación, a cohesión e a coherencia. 

5.Promover a asimilación da linguaxe literaria como fundamento necesario para aprender a expresar os 

sentimentos propios e comprender os alleos. 

6.Interiorizar o concepto de adxectivo determinativo, recoñecendo e utilizando axeitadamente cada unha 

das súas variantes, concretamente, posesivos, demostrativos, numerais e indefinidos. 
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7.Consolidar os coñecementos sobre a acentuación gráfica, en especial nos casos de palabras 

paroxítonas e proparoxítonas, facendo tamén fincapé na acentuación dos estranxeirismos ou préstamos 
lingüísticos. 

TEMPORALIZACIÓN 

11 SESIÓNS (8 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 1 de proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo 

-O campo 

semántico. 

-Os textos 

literarios. Os 

recursos 
estilísticos. 

-O adxectivo 
determinativo. 

Demostrativos e 

posesivos. 
Numerais e 

indefinidos. 

-O acento gráfico 

nas palabras 

graves e 
esdrúxulas. 

 

1.Ler correctamente un 

texto literario expresiva 

e comprensivamente. 

1.1.Le con fluidez 

e atención un 
texto narrativo, e 

coméntao 

seguindo os 

criterios dados. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2.Coñecer e analizar o 

que é un campo 
semántico e as súas 

características. 

2.1.Elabora 

listaxes de 
palabras 

pertencentes a 

diferentes familias 

léxicas. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

3.Recoñecer os 
principais recursos 

estilísticos. 

3.1.Recoñece nun 
texto poético o 

símil, a metáfora e 

a personificación. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

4.Identificar os 

adxetivos 

determinativos e a súa 

función. 

4.1.Identifica nun 

texto os adxetivos 

posesivos, 
demostrativos, 

numerais e 

indefinidos. 

CAA Proba escrita 40% 

5.Coñecer e aplicar o 

acento gráfico nas 
palabras graves e 

esdrúxulas. 

5.1.Coñece e 

aplica 
correctamente o 

acento gráfico nas 

palabras graves e 

esdrúxulas. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 

 

 

UNIDADE 6. 
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OBXECTIVOS 

1.Recoñecer os principais tipos de abreviación, incorporando o seu emprego nas prácticas escritas como 
un recurso válido e necesario, alén de coñecer as regras que rexen a súa creación e o seu uso. 

2.Analizar os trazos principais dos textos literarios. 

3.Interiorizar as diferenzas e as semellanzas entre os xéneros literarios, comprendendo as súas 

características particulares. 

4.Considerar a lectura como un medio fundamental para acadar coñecementos e gozar do tempo de 

lecer, de maneira individual ou colectiva. 

5.Fomentar o gusto pola escrita como un mecanismo de expresión persoal e como punto de encontro 
das vontades estéticas grupais. 

6.Analizar a clase gramatical do pronome, estudando as súas diferentes formas e aprendendo as regras 

que se aplican no seu uso. 

7. Integrar o coñecemento das regras da ortografía como unha canle esencial para entender o texto, 

oral ou escrito, e tamén para comunicar correctamente textos de produción propia, sexa cal for a súa 

variedade. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

13 SESIÓNS (9 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo 

-A abreviación 
(I): abreviaturas 

e siglas. 

-Os xéneros 

literarios. 

-Os pronomes. 

Os pronomes 

tónicos. 

-A grafía das 
letras. Uso de b 

e v. 

 

1.Ler correctamente  

un texto literario 

expresiva e 

comprensivamente. 

1.1.Le con fluidez 

un texto literario. 

CCL 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2.Recoñecer os 
principais tipos de 

abreviación: 

abreviaturas e siglas. 

2.1.Coñece as 
normas de 

formación das 

abreviaturas. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

2.2.Coñece  as 

normas de 

formación das 

siglas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Proba escrita 40% 

3.Analizar os trazos 

principais dos textos 

literarios. 

3.1. Sabe quen 

conta a historia nun 

texto narrativo. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 
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3.2. Sabe que tipo 
de recursos se 

empregan 

abondosamente na 

lírica. 

CCL Proba escrita 40% 

3.3. Sabe cales son 
os elementos 

principais dun texto 

dramático. 

CCL Observación 
diaria e proba 

escrita 

40% 

4.Recoñecer a clase 

gramatical do 

pronome, e distinguir 
entre pronome tónico e 

átono. 

4.1. Recoñece nun 

texto os pronomes, 

e distingue entre 

tónicos e átonos. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

 

 

UNIDADE 7 

 OBXECTIVOS 

 

1.Analizar e comprender os mecanismos de abreviación de palabras, concretamente o acrónimo e o 

símbolo. 

2.Aprender a diferenza entre conto popular e conto literario, poñéndoos en relación co concepto de lenda. 

3.Analizar, en mostras textuais, as características máis representativas dos subxéneros narrativos 

(personaxes, narrador, autoría, localización, intencións literarias e estéticas, etc.). 

4.Poñer en valor o legado popular á cultura galega, recoñecendo a súa contribución á literatura actual, 

tanto na temática como nos «lugares comúns» dos que esta bebe. 

5.Ampliar o repertorio de pronomes persoais, coñecendo os seus usos e as colocacións prescritivas do 

punto de vista sintáctico. 

6.Afianzar a diferenza entre adxectivo determinativo e pronome persoal. 

7.Recoñecer os pronomes átonos en mostras textuais reais, facendo un uso adecuado deles en 
producións propias. 

8. Afondar e consolidar o uso axeitado de certas grafías que poden resultar problemáticas á hora de 

escribir, empregando o ditado como método práctico de translación dos saberes teóricos á escrita. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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12 SESIÓNS (8 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo. 

-A abreviación 
(II): acrónimos e 

símbolos. 

-A narrativa. 

Conto popular e 

conto literario. As 
lendas. As lendas 

galegas. 

-O pronome 

persoal átono. 

Colocacións 
xerais e usos. 

Outros 

pronomes. 

-A grafía das 

letras. Uso de s e 
x. Uso de c e z 

 

1. Extraer a intención 
comunicativa e a 

idea xeral de textos 
sinxelos dos ámbitos 

social e educativo, e 

seguir instrucións 

para realizar tarefas 
guiadas de 

aprendizaxe con 

progresiva 

autonomía. 

1.1. Recoñece, 
xunto ao propósito 

e a idea xeral, os 
datos máis 

relevantes en textos 

do ámbito social e 

educativo. 

CCL 

CAA 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

2. Recoñecer os 
principais tipos de 

abreviaturas: 

acrónimos e 

símbolos. 

2.1. Coñece as 
normas de formación 

dos acrónimos. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

2.2. Coñece as 

normas de formación 

dos símbolos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Proba escrita 40% 

 2.3. Sabe diferenciar 

un símbolo dunha 

sigla. 

CD 

CAA 

CSIEE 

Proba escrita 40% 

3. Diferenciar entre 
conto popular e 

conto literario. 

3.1. Coñece as 
diferenzas entre 

conto popular e 

conto literario 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

4. Distinguir as 

diferenzas entre o 

conto e a lenda. 

4.1. Distingue as 

diferenzas entre o 

conto e a lenda. 

CAA Observación 

diaria, e 

exposición 

40% 

5. Coñecer os  

personaxes e os 
temas mais 

recorrentes das 

lendas galegas. 

5.1 Coñece os 

personaxes e os 
temas mais 

recorrentes das 

lendas galegas. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Observación 

diaria 
(actividades) 

e exposición 

40% 

6. Coñecer e aplicar 

as regras básicas de 

6.1.Coñece e aplica 

correctamente as 

CCL 

CAA 

Proba escrita 

e exposición 

40% 
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colocación do 

pronome átono. 

regras básicas de 
colocación do 

pronome átono. 

7. Coñecer e aplicar 
as regras de uso de 

s e x, e de c e z 

7.1. Coñece e aplica 
correctamente as 

regras de uso destas 

consonantes. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

 

UNIDADE 8.  

OBXECTIVOS 

1.Afondar nos mecanismos de formación de palabras, recoñecendo os sufixos como partículas esenciais 

do procedemento de derivación. 

2.Coñecer un repertorio máis ou menos identificativo de sufixos que forman substantivos e adxectivos 
cualificativos, recoñecéndoos nos textos. 

3.Analizar e comprender os recursos propios da banda deseñada que definen este subxénero narrativo 

diferenciándoo dos demais. 

4.Integrar os recursos dos cómics para producir obras propias como medio fundamental para expresar 

as ideas e os gustos con fins estéticos. 

5.Asimilar o concepto de verbo e coñecer, de maneira analítica, cales son os seus formantes e as 

diferentes flexións que pode presentar. 

6.Consolidar a grafía dalgúns dos dígrafos máis correntes do galego evitando os erros mediante a lectura 

e a expresión escrita. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

12 SESIÓNS (8 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto: o cómic. 

-A formación de 

substantivos e 
adxectivos. 

-A banda 

1.Recoñecer as 

características 
básicas da banda 

deseñada. 

1.1 Recoñece as 

características que 
definen este 

subxénero narrativo, 

diferenciándoo dos 

demais. 

CCL 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 
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deseñada. 
Características. 

-O verbo. 
Concepto, raíz 

verbal e 

desinencias. 
Número e persoa. 

Tempo e modo. Os 

tempos non 
verbais. 

-O uso dos 
dígrafos ch, gh e 

nh. 

 

2. Recoñecer a 
derivación como 

procedemento de 

formación de 

palabras. 

2.1. Aplica a distintas 
palabras sufixos 

formadores de 

substantivos e 
sufixos formadores 

de adxetivos. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

3. Asimilar o 
concepto de verbo 

e coñecer cales 
son os seus 

formantes, e as 

distintas flexións 
que pode 

presentar. 

3.1. Distingue a raíz, 
vogaltemática e 

desinencias nos 

verbos. 

CD 

CAA 

CSIEE 

Proba escrita 40% 

 3.2. Utiliza 
correctamente os 

tempos verbais. 

CCL 

CAA 

Observación 
diaria 

(actividades) 

e proba 

escrita 

40% 

4. Ler 
correctamente os 

dígrafos propios da 

lingua galega. 

4.1. Le 
correctamente os 

dígrafos propios da 

lingua galega. 

CCL 

CSC 

Observación 
diaria 

(actividades) 

e proba 

escrita 

40% 

 

  

 TERCEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 9.   

OBXECTIVOS 

1.Entender os mecanismos de derivación por sufixación para crear palabras, recoñecendo formacións 

desta clase en textos reais. 

2.Recoñecer e analizar palabras derivadas mediante sufixos formadores de verbos. 

3.Achegarse á lírica a través dos seus trazos básicos, como a métrica e a rima. 

4.Recoñecer o xénero lírico como unha fonte inesgotable de goce estético-literario. 

5.Empregar a literatura, e concretamente a poesía, como un medio privilexiado para expresar as ideas e 

as vontades propias, con intencións estéticas ou expresivas. 

6.Analizar os tempos verbais propios de cada un dos tres modos do verbo, descompoñéndoos en raíz, 
vogal temática e desinencias nos paradigmas regulares. 
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7.Realizar unha achega preliminar e sucinta ao infinitivo flexionado, recoñecendo o seu paradigma. 

8.Introducir o paradigma dalgúns dos verbos irregulares máis utilizados e tomar conciencia das 
desviacións máis frecuentes en canto á súa conxugación. 

9. Consolidar o coñecemento dos dígrafos galegos, facendo fincapé no uso e na ortografía de ll, qu e rr. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

11 SESIÓNS (7 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto poético 

-A formación de 

verbos e 
adverbios. 

-As características 
da lírica. A métrica 

e a rima. 

-A conxugación 

verbal. Os modos 

do verbo. O 
infinitivo 

flexionado. Os 

verbos irregulares. 
Os verbos 

semirregulares. 

-Uso dos dígrafos 

ll, qu e rr. 

 

1.Identicar as 
características do 

xénero lírico. 

1.1. Identifica a rima 
dos poemas e 

distingue entre a 

rima asonante e a 

consonante. 

CCL 

CAA 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

 1.2. Recoñece as 

principais figuras 
literarias nos 

poemas. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

1.3. Escribe poemas 
a partir dunhas 

pautas dadas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

2.Analizar e 
recoñecer palabras 

derivadas, 
mediante sufixos 

formadores de 

verbos e adverbios. 

2.1. Coñece e aplica 
sufixos formadores 

de verbos. 

CD 

CAA 

CSIEE 

Proba escrita 40% 

2.2. Coñece e aplica 

sufixos formadores 

de adverbios. 

CD 

CCL 

CSIEE 

Proba escrita 40% 

3.Analizar os 
tempos verbais de 

cada un dos tres 

modos verbais. 

3.1. Coñece e 
analiza os tempos 

verbais de dada un 

dos tres modos 

verbais. 

CCL 

CAA 

Observación 
diaria e proba 

escrita 

40% 

4.Recoñecer as 
desinencias do 

infinitivo flexionado. 

4.1. Recoñece as 
desinencias do 

infinitivo flexionado. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

5. Diferenciar 5.1. Distingue os CCL Proba escrita 40% 
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verbos regulares 
de verbos 

irregulares. 

verbos regulares dos 
irregulares e 

recoñece as 

características que 
identifican os verbos 

semirregulares. 

CSC 

6. Ler 
correctamente os 

dígrafos propios da 

lingua galega. 

6.1. Le 
correctamente os 

dígrafos propios da 

lingua galega. 

CAA Observación 

diaria 

40% 

 

 

UNIDADE 10.  

OBXECTIVOS 

1.Tomar consciencia da importancia de organizar os textos, tanto escritos como orais, para acadar unha 

calidade lingüística adecuada a calquera contexto. 

2.Adquirir unha serie de recursos lingüísticos, concretamente conectores, para estruturar os textos e 

organizar as ideas contidas neles. 

3.Profundar nas características da lírica, especialmente naqueles aspectos que se derivan da métrica e 

a rima: a estrofa e a súa tipoloxía básica. 

4.Empregar a poesía como medio para expresarse artisticamente, desde o punto de vista da liberdade 

creadora e entendendo o valor estético-literario dos canons tradicionais. 

5.Coñecer as palabras invariables e as súas clases, incorporando un pequeno repertorio delas e sabendo 

recoñecelas e clasificalas segundo a súa función básica. 

6.Asimilar a relevancia dos signos de puntuación para estruturar os textos, orais e escritos, 

adecuadamente. 

7.Aprender a empregar o punto con propiedade, segundo as necesidades o requiran, valorando a súa 

utilidade como recurso cohesivo dun texto. 

TEMPORALIZACIÓN 

10 SESIÓNS (7 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 1 de proxecto) 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto poético. 

-Os conectores. 

1.Coñecer o tipo de 
estrofas segundo o 

número de versos. 

1.1. Distingue as 
estrofas de arte maior 

e de arte menor. 

CCL 

CAA 

 

Proba escrita 40% 



 
 

42 
 

 

-Poema e estrofa. O 
romance e o 

soneto. 

-As palabras 

invariables. Os 

adverbios. 
Preposicións, 

conxuncións e 

interxeccións. 

-O punto. 

 

 1.2. Crea textos 
poéticos sinxelos a 

partin duns modelos 

dados. 

CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

2.Analizar os 

recursos de 
cohesión dun texto 

para estruturalos e 

organizar as ideas 

contidas neles. 

2.1. Coñece os 

conectores máis 

frecuentes. 

CD 

CAA 

CSIEE 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2.2. Emprega 
correctamente os 

conectores máis 

frecuentes. 

CD 

CCL 

CSIEE 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

3.Identificar as 

palabras invariables 

e as súas clases. 

3.1. Utiliza 

correctamente nun 
texto as preposicions, 

as interxecións e as 

conxuncions. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

 

Unidade 11  

OBXECTIVOS 

1.Coñecer as mostras características de literatura popular, especialmente as de tradición oral, co fin de 

poñelas en valor. 

2.Asimilar os trazos básicos destas mostras e ser capaz de incorporalos como recursos propios para a 

creación artística. 

3.Adquirir un repertorio suficiente de expresións e frases feitas propias do ámbito galego, desbotando 
fraseoloxía allea e incorporándoas aos usos lingüísticos cotiáns. 

4.Recoñecer a supraestrutura oracional. 

5.Distinguir, en textos escritos, o suxeito e o predicado, recoñecendo e analizando os elementos que os 

integran. 

6.Aprender as nocións básicas de sintaxe como paso previo á análise funcional. 

7.Empregar os signos de puntuación con adecuación nos textos propios e identificar os usos 

recomendados para a coma e o punto e coma. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

10 SESIÓNS (7 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 1 de proxecto) 
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Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-A regueifa 

-A literatura popular. 

As cantigas e as 
regueifas. A canción 

en galego. 

-As frases feitas e a 

fraseoloxía popular. 

-Suxeito e predicado. 

Características e 

estruturas básicas do 
suxeito. Estrutura do 

predicado. 

-O uso da coma e do 

punto e coma. 

 

 

1.Coñecer as 
características da 

literatura popular, 

especialmente as 

de tradición oral. 

1.1. Distingue as 
diferentes clases de 

cantigas do 

cancioneiro galego. 

CCL 

CAA 

Exposición 40% 

1.2. Identifica 

cantigas e romances 

como manifestacións 

da lírica popular. 

CCL 

CAA 

Exposición 40% 

2.Identificar unha 
regueifa, coñecer a 

súa estrutura e 

diferenciar unha 
regueifa dun 

parrafeo. 

2.1. Identifica unha 
regueifa e distingue a 

súa estrutura. 

CCL 

CSC 

Exposición 40% 

2.2. Distingue unha 

regueifa dun 

parrafeo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Exposición 40% 

3.Distinguir a 

diferenza entre 

refrán e frase feita. 

3.1. Coñece o 

significado de 

distintos refráns e 

frases feitas. 

CCL 

CAA 

Exposición 40% 

4. Diferenciar o 
suxeito e o 

predicado nunha 

oración e recoñecer 
e analizar os 

distintos elementos 

que a integran. 

4.1. Analiza 
correctamente desde 

o punto de vista 

sintáctico unha 

oración simple. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

5. Coñecer o uso da 

coma e do punto e 

coma nos textos. 

5.1. Produce textos 

nos que hai unha 

correcta utilización da 
coma e do punto e 

coma. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

 
UNIDADE 12.  

OBXECTIVOS 

1.Comprender e analizar os procesos de creación e substitución lingüística na linguaxe cotiá e noutros 

ámbitos. 

2.Analizar as principais características do texto dramático. 
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3.Identificar e clasificar as distintas modalidades dentro dos textos dramáticos. 

4.Recoñecer os subxéneros dramáticos, así como os trazos que os definen. 

5.Identificar as modalidades oracionais, incorporando os seus trazos prosódicos nos textos orais de 

produción propia e recoñecendo as súas variacións, tendo en conta a intención comunicativa nos alleos. 

6.Empregar a puntuación con adecuación. 

7.Aprender a puntuar correctamente os diálogos literarios segundo as normas que rexen a ortografía da 

lingua 

TEMPORALIZACIÓN 

11 SESIÓNS (7 de contido teórico + 1 de investigación + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto dramático. 

-Tabú e eufemismo. 

-O texto dramático. 

Diálogo, monólogo e 
representación 

teatral. Os 

subxéneros 
dramáticos. 

-As modalidades 
oracionais. 

-A puntuación nos 
diálogos. 

 

1.Analizar as 
principais 

características do 

texto dramático. 

1.1. Recoñece as 
principais 

características do 

texto dramático, e 
identifica e clasifica 

as distintas 

modalidades e 
subxéneros destes 

textos. 

CCL 

CAA 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

 1.2. Distingue entre 
estrutura interna e 

estrutura externa. 

CCL 

CSC 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

2. Coñecer as 

modalidades 
oracionais básicas 

e identificar as 

características que 

as distinguen. 

2.1. Coñece as  

modalidades 
oracionais básicas e 

recoñece as súas 

características. 

CCL 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Aprender os usos 

da raia e os dous 
puntos, distinguindo 

principalmente o 

emprego da raia en 
textos narrativos e 

teatrais. 

3.1. Puntúa 

correctamente os 
diálogos literarios 

segundo as normas 

que rexen a 

ortografía da lingua. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 
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3.5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS ESIXIBLES) 

 
Nas propias táboas anteriores manifestamos a porcentaxe mínima necesaria para a consecución dos 

obxectivos, un 40%, téndomos en conta as múltiplas posibilidades de aprendizaxe que pode presentar un 

alumno ou alumna. De todas formas, achegamos tamén unha serie mínima de estándares esixibles que 
consideramos clave para a consecución dos obxectivos de etapa. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
- Escoita con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de cortesía. 

- Participa de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico. 

- É capaz de producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida cotiá, de interese 

persoal ou social. 

- Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausa, ton, timbre e volume) 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
- Utiiza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 

- Utiliza un léxico amplo e preciso. 

- Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. 

- Elabora textos con respecto ás normas morfolóxicas e ortográficas. 

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

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
- Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 

situación. 
- Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
- Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais básicas nos textos. 
- Diferencia as distintas clases de oracións segundo a intención do emisor. 
BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
- Valora as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 

- Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

- Describe e analiza a situación soliolingüística de Galicia a partir do seu contorno familiar, e a do 

resto do alumnado. 

- Identifica os prexuízos lingüísticos. 

- Coñece a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
- Diferencia textos literarios dos non literarios. 

- Diferencia textos dos tres grandes xéneros. 

- Le de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos dos distintos xéneros. 

- Escribe textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos literarios adquiridos. 
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3.6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA 

 

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante, o docente pasa a 
ser un xestor de coñecemento e o alumnado adquire un maior grado de protagonismo.  

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que no 

traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de obxectivos curriculares 

a través dos contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos 

alumnos noutras áreas.  

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos 

da materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación que son, obviamente, 

extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  

Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de comunicación entre 

iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en grupo colaborativo achega, 

ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, 

unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.  

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes no 
alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples de Gardner facilita 

que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos que se 

adquiran para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.  

Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a aplicación dos 

conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas 
competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en 

situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

 

3.7. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• O libro dixital,edit Netex, Planeta e Edebé  para a área de Lingua Galega e Literatura 1.º ESO.  

• A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 1.º ESO.  

• Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; actividades de 

reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; fichas de autoavaliación e a 
Adaptación curricular.   

• A web do profesorado.  
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• A plataforma eva-edixgal e outros recursos TIC como aula virtual, o portal das palabras, o galego.eu, 

aulasgalegas.org.. 

• Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita.  

 

4.	TÉCNICAS	DE	EXPRESIÓN	ORAL	EN	LINGUA	GALEGA	
 

4.1. INTRODUCIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN E XUSTIFICACIÓN DA MATERIA 
O IES AFONSO X está situado na Barcala, unha urbanización de construción relativamente recente. Acolle 

alumnado de case todo o Concello de Cambre fundamentalmente das zonas máis urbanas. É unha zona 

tremendamente castelanizada e cunha poboación profundamente marcada por prexuízos en  contra da Lingua 

Galega. O Claustro do centro, consciente desta situación, cando se presentou a oportunidade de ofertar en 

1º da ESO unha materia de libre configuración decidiu, por ampla maioría, que o alumnado cursase unha 
materia que axudase a paliar esa carencia tan evidente en galego e recibiu o nome de Reforzo en Lingua 

Galega. O uso e corrección do galego nos rapaces e rapazas da contorna é moi deficiente. A maioría ten 

unha competencia moi baixa, extremadamente baixa e nunca se expresan oralmente en galego.   

Esta materia de libre configuración leva impartíndose no centro tres cursos consecutivos cunha moi boa 

acollida por parte do alumnado. Este ano por diversos problemas administrativos alleos nós e, ante a aparición 

da oferta de novas materias de libre configuración, a Inspección pídelle ao Departamento de Lingua Galega  

Literatura  presentar un documento no que se lle outorgue unha denominación alternativa á materia de 

Reforzo en Lingua Galega. O nome elixido é Técnicas de expresión oral en lingua galega e ten os mesmo 

obxectivo:  paliar esta carencia tan pronunciada no dominio da lingua oral vernácula da Comunidade por parte 

do alumnado da zona. 

Esta materia contribuirá a desenvolver destrezas vinculadas coas competencias clave. Por un lado, a 

comunicación lingüística, xa que permite unha extraordinaria mellora das destrezas comunicativas, sobre todo 

das de carácter oral e por outro,  as competencias sociais e cívicas, pois  comunicación oral carece de sentido 

se non é para participar de xeito eficaz e construtivo na vida social.  

Empregar a lingua galega perante o público é unha habilidade cada vez máis necesaria.  A participación 

democrática activa, o desenvolvemento persoal e o exercicio de calquera profesión pasan hoxe en día polo 

satisfactorio desempeño en situacións variadísimas nas que a comunicación oral en galego  resulta 

extraordinariamente útil: debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou de proxectos, 
mesas redondas, breves discursos, relatorios, discursos comerciais, presentacións de ideas, etc. Xa que logo, 

necesitamos aprender a falar en público para participarmos na mellora colectiva e democrática da realidade, 

para configurarmos a nosa traxectoria académica e profesional, e para fortalecermos unha imaxe positiva 

ante nós mesmos/as e ante as demais persoas. 
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4.2. OBXECTIVOS 
 

4.2.1. Obxectivos da materia de técnicas de expresión oral en lingua galega 

Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes 

intencións comunicativas. 

Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación audiovisual, 

desenvolvendo un pensamento crítico. 

Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de cortesía. 

Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas de 

actualidade.  

Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude crítica ante os prexuízos 

que se poidan asociar a ela. 

Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico. 

Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais. 

Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención comunicativa, coherentes e 

ben organizados, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica.  

Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións 

comunicativas. 

Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos lingüísticos. 

Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do galego. 

Producir textos propios da vida cotiá, das relacións sociais ou do ámbito académico, con adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección. 

Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros, relacionándoos coa súa 

experiencia propia e expoñendo a súa opinión. 

Enunciar oralmente textos sinxelos con intención comunicativa. 

Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas súas producións. 
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Identificar e analizar os conceptos básicos para a elaboración e exposición dun discurso, así como as 

diferentes técnicas de expresión oral para informar, crear confianza, obter apoio e mostrar claridade nas ideas. 

Practicar os elementos necesarios para realizar unha exposición ante diferentes audiencias. 

Adquirir confianza en nós mesmas en situacións públicas. 

 

4.2.2. Obxectivos por unidades 

A expresión oral  foi utilizada dende tempos inmemoriais como medio efectivo para transmitir as impresións e 

vivencias. Constitúe un medio que por miles de anos demostrou a súa efectividade, por iso é polo que, na 

sociedade moderna, computarizada e informatizada, o seu uso continúe vixente e sexa de esmerado estudo 

para lograr o seu dominio e correcta utilización.  

Ao falar débese utilizar unha linguaxe directa e afirmativa, onde cada persoa se exprese con firmeza e 

claridade, sen ter medo de dicir o que pensa. Aquilo que se pronuncia ao falar, debe ser vehículo da 

elocuencia e a transparencia do pensamento. 

Existen ocasións en que un falante pense e non teña palabras para expresarse, é aquí onde o ton, o ademán, 

o xesto, a mirada, os apoios audiovisuais e o aspecto axudan a transmitir a mensaxe. O emisor ten na palabra, 

a oportunidade de expresarse segundo o seu criterio e coñecemento, ademais conta co privilexio dunha 

audiencia disposta a escoitar, prestar atención e dedicarlle o seu tempo. 

Identificar e analizar os conceptos básicos para a elaboración e exposición dun discurso, así como as 

diferentes técnicas de expresión oral para informar, crear confianza, obter apoio e mostrar claridade nas ideas. 

Practicar os elementos necesarios para realizar unha exposición ante diferentes audiencias. 

Adquirir confianza en nós mesmas en situacións públicas. 

Obxectivo unidade 1:  

• Empregar a palabra como un instrumento ante calquera auditorio e en calquera circunstancia 

• Presentar as ideas dunha forma orixinal, clara, organizada, lóxica e estética, para producir o efecto 
da argumentación  

• Explicar, analizar e terá en conta os elementos esenciais do discurso. 

• Coñecer e practicar as diferentes formas de falar en público. 

• Buscar a espontaneidade.  

• Coñecer e neutralizar os mecanismos que desencadean o medo escénico.  

• Afirmar a confianza en base ao convencemento da capacidade. 

• Elaborar un discurso oral breve para a defensa dunha tese con un esquema. 

Obxectivos unidade 2:  

• Identificar, explicar e practicar as diversas técnicas de presentación en público. 

• Desenvolver e perfeccionar os seus propios recursos de comunicación verbal e non verbal. 
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• Definir e coñecer o concepto de público ou auditorio para deseñar a súa actuación ante el. 

• Coñecer as diferentes características do auditorio para deseñar a súa actuación ante el. 

• Analizar o público para relacionar o material do discurso directamente con el. 

• Identificar e empregar formas de manter a atención do auditorio. 

• Provocar interese do público, gañarse a atención do Público, reter a atención durante o discurso e 

recrear a atención para que se lle senta con gusto. 

• Utilizar un estilo variado como é o de mesturar as ideas coas imaxes, combinar o pensamento coa 
sensibilidade, falar á mente e á fantasía, variar o ton de voz en rexistros fortes e suaves, en tons 

severos e amables, variar a mímica e o xesto. 

• Empregar outros medios que inflúen no ánimo do auditorio como a mirada, o xesto, as mans e os 
brazos, a actitude, a intensidade e modulación da frase, un golpe na tribuna, e un silencio e ata o 

traxe con que viches 

• Variar a forma de expresarse en función do público, utilizando unha linguaxe idónea para cada 
auditorio. 

• Mostrar entusiasmo sobre o que se está falando e modular de cando en vez o ton da voz e o ritmo do 

discurso, coa finalidade de que sexa máis dinámico e pracenteiro, debendo terminalo con forza e 

enerxía. 

Obxectivos unidade 3:  

• Coñecer a importancia dos ademáns no discurso para empregalos de xeito adecuado nas súas 

exposicións. 

• Analizar e explicar o concepto de discurso. 

• Identificar, analizar e empregar cada unha das calidades do discurso. 

• Describir e diferenciar cada un dos elementos do discurso. 

• Identificar os abusos que se deben evitar no discurso. 

• Identificar e analizar as técnicas de expresión oral. 

• Ler textos con diferentes entoacións. 

• Manexar as técnicas de respiración de xeito adecuado. 

• Ser quen de empregar a voz como elemento de axuda para captar a atención do auditorio. 

• Realizar técnicas de vocalización. 

Obxectivos unidade 4:  

• Coñecer, identificar e explicar cada un dos elementos da comunicación oral. 

• Determinar a importancia da práctica e a utilidade dos xestos na presentación dun discurso. 

• Empregar xestos corteses, moderados e agradábeis. 

• Coñecer, analizar e empregar as posturas corporais adecuadas ao discurso. 

• Coñecer o valor semántico dos elementos extralingüísticos e xestionalos adecuadamente en 
beneficio da comunicación 

• Recoñecer a mellor situación para colocarse no auditorio. 
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• Tomar en consideración as críticas de xuízo coa finalidade de reforzar os puntos positivos, corrixir os 
puntos débiles e eliminar os erros presentados 

• Empregar as posturas corporais correctas para un bo discurso  

• Analizar e valorar a utilidade de axudas audiovisuais. 

Obxectivos unidade 5:  

• Coñecer o xénero do debate. 

• Buscar e tratar a información. 

• Utilizar a información para defender a tese ou presentar o debate.  

• Escoitar o interlocutor e reformular o seu discurso na refutación.  
 

4.3. CONTIDOS POR UNIDADES DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL EN LINGUA GALEGA 
 

UNIDADE I.  A ARTE DE FALAR EN PÚBLICO 

1.1. CONCEPTOS XERAIS SOBRE COMUNICACIÓN 

1.2. ELEMENTOS DA  DO PROCESO COMUNICATIVO 

 1.3. FORMAS DE FALAR EN PÚBLICO 

 1.3.2. Lido ou de Lectura 

 1.3.2. Memorizado ou Recitado 

 1.3.3. Improvisado 

  1.3.3.1. Improvisación absoluta  

  1.3.3.2. Improvisación. 

 1.3.4.  Adaptación  

1.4. A LINGUAXE.  

 1.4..1. Evitando estereotipos ou o emprego dunha linguaxe sexista. 

1.5.  TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL 

 1.5.1 Dicción. 

 1.5.2 Fluidez. 

 1.5.3 Volume. 

 1.5.4 Ritmo. 

 1.5.5 Claridade. 

 1.5.6 Coherencia. 
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 1.5.7 Emotividade. 

 1.5.8. Movementos corporais e xesticulación:  

1.6. Tipoloxía dos textos orais 

 1.6.1.  Discurso, disertación, sermón… 

 1.6.2. A persuasión como finalidade específica da oratoria fronte a outros procesos comunicativos orais. 

 1.6. 3. Grandes oradores en lingua galega: Otero Pedrayo, Suárez Picallo, Castelao... 

1.7. medo escénico 

 1.7.1. As posibles causas: falta de experiencia. consecuencia dunha falta de preparación ou non coñecer o 

suficientemente o tema.  

UNIDADE 2. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN EN PÚBLICO 

2.1. CONCEPTO DE PÚBLICO OU AUDITORIO 

2.2. CARACTERÍSTICAS DO AUDITORIO 

 2.2.1. Etapas de achegamento ao público: 

 I. Fase de observación e primeiro contacto  

 II. Estreitar lazos 

 III. Aceptación. 

2.3. DINÁMICAS PARA MANTER A ATENCIÓN E O INTERESE DURANTE UNHA PRESENTACIÓN 

UNIDADE 3. O DISCURSO 

3.1. CONCEPTO 

3.2. CALIDADES  

 3.2.1. Claridade 

 3.2.2. Precisión 

 3.2.3. Concisión 

 3.2.4. Corrección 

 3.2.5. Convicción 

 3.2.6. Entusiasmo e acción 

3.3. ELEMENTOS DO DISCURSO  

 3.3.1 Exordio. 

 3.3.2. Proposición 

 3.3.3.  Argumentación 
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 3.3.4. Conclusión 

 3.3.5. Exhortación 

 3.3.6. Epílogo 

3.4. ABUSOS NO DISCURSO 

 3.4.1. Repeticións 

 3.4.2. Desconsideracións co público 

 3.4.3. Interrupcións. 

 3.4.4. Conclusións insatisfactorias. 

UNIDADE 4. ELEMENTOS FÍSICOS NA COMUNICACIÓN ORAL 

4.1. OS ADEMÁNS 

4.2. A POSTURA CORPORAL 

4.3. TÉCNICAS FISIOLÓXICAS QUE CONTRIBÚEN Á REALIZACIÓN DUN BO DISCURSO ORAL: 

RELAXACIÓN, RESPIRACIÓN, BEBIDAS… 

4.4. AXUDAS AUDIOVISUAIS 

UNIDADE 5.COMUNICACIÓN GRUPAL. 

5.1. Expresión individual fronte expresión grupal 

5.2. O debate 

5.3. Entrevista 

5.4. Coloquio 

5.5. A asemblea. 

5.6. Mesa redonda 

 

4.4. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS DE 1º DA ESO 
 

Dispoñemos unicamente dunha hora de clase semanal co noso alumnado. Nas, aproximadamente, 33 sesións 
de 50’ das que disporemos ao longo do curso, distribuiremos a nosa materia do seguinte xeito: 

1ª Avaliación: aproximadamente 12 sesións de clase: Unidade 1. A maioría das sesións serán de contido 

práctico facendo alusión á teoría no mínimo tempo posíbel. 

O exercicio final de avaliación será a realización dunha exposición de 10 minutos de duración ante os 

compañeiros. En ningún caso se valorará a memorización, senón as técnicas de uso da voz. 
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2ª Avaliación: aproximadamente 10 sesións de clase: Unidades 2,3,4. As sesións novamente, serán 

eminentemente prácticas.  

O exercicio final de avaliación será a elaboración dunha entrevista/ discurso duns 10 minutos 

aproximadamente ante un auditorio. O tema será de libre escolla e non se valorará a especialización nel 

senón o xeito en que se transmite. 

3ª Avaliación: aproximadamente 12 sesións de clase: Unidade 5. Neste último trimestre apenas haberá teoría 

agás para definir as formas de comunicación grupal. Procurarase que o alumnado utilice os recursos que 

incorporaron paulatinamente ao longo do curso para a mellora das súas producións orais. 

O exercicio final de avaliación será un debate. Realizarase en grupos de 4 persoas que se enfrontarán 

ideoloxicamente. Aínda que as dúas parellas saiban de antemán cal será o tema a debater, ningunha delas 

coñecerá que postura deberá defender ata o propio momento do debate en que se efectuará o sorteo. 

 

4.5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Descrición do modelo competencial 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os 

contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; 

recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas 
de aprendizaxe que lle permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula 

activas.  

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información 

e a comunicación posibilitan e fomentan o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.  

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de conducir 

a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas 

para poder dar resposta ás súas necesidades. 

Na materia de Técnicas de expresión oral en Lingua Galega  incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)  

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, destacamos os 

seguintes:   

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións 

para a vida futura. .  

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.  

Comunicación lingüística (CCL)  
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Se é evidente que a expresión oral contribúe a desenvolver destrezas vinculadas coas competencias clave, 

esta contribución resulta aínda máis obvia cando se trata da competencia en comunicación lingüística, xa que 
permite unha extraordinaria mellora das destrezas comunicativas, sobre todo das de carácter oral, por tanto, 

poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Resáltanse aquí aqueles que favorecen a 

súa transversalidade.  

Destacamos, pois, os descritores seguintes:  

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

• Manter unha actitude favorable cara á lectura.  

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor…  

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 

comunicativas.  

Competencia dixital (CD)  

A expresión oral debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante e necesaria no 

contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un novo modo de. A produción de procesos 

comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da materia é un piar esencial para o 

desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e alumnas.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:  

• Empregar distintas fontes para a busca de información.  

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.  

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.  

• Analizar de xeito crítico as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.  

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan desde a área o 

desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos sobre as manifestacións 

literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce 

perfecto para adestrar a competencia.  

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores:  
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• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu desenvolvemento.  

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética 

no ámbito cotián.  

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o 

desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da Lingua Galega para chegar a 

consensos. Para iso, adestraremos os seguintes descritores:  

Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes  

Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo  

Empregar a palabra de xeito adecuado para a resolución de conflitos.  

Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos.  

Recoñecer e valorar a riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto 

educativo porque favorece a autonomía do alumnado e o desenvolvemento de habilidades persoais para 
emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. 

No propio estudo da materia, o alumnado debe recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan 

afrontar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas.  

Os descritores que priorizaremos son:  

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

• Ser constante no traballo..  
• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.  

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos e/ou asumindo tarefas, coa finalidade de 

que o grupo sexa eficaz.  

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.  

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  
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Aprender a aprender (CAA) 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumnado se recoñeza 

a si mesmo como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, a materia que 

presentamos préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos metacognitivos e 

a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos.  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:  

• Identificar potencialidades persoais. 

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...  

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 
intermedios.  

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.  

 

4.6. METODOLOXÍA 
 

A materia Técnicas de expresión oral en Lingua Galega precisa dunha metodoloxía específica e debido ao 

carácter eminentemente práctico das clases, resulta prioritario crear no grupo e na relación do grupo coa 
profesora un ambiente relaxado que favoreza actitudes de colaboración e de axuda recíproca. Nesta aula o 

alumnado exerce constantemente como actores e como espectadores dentro do grupo. A profesora fará rotar 

os papeis de orador, intérprete, oínte puro e espectador crítico, evitando así que determinados alumnos 

monopolicen sempre unha mesma función. Non só atenderemos os aspectos teóricos da materia, os cales 

serán meramente instrumentais, senón que principalmente redundaremos nos aspectos prácticos 

(xestualidade, calidade da voz, posicións, maneiras de estar…) 

En resumo, o noso traballo será fundamentalmente práctico: poucos contidos de carácter conceptual e moitas 

actividades que permitan desenvolver as destreza fundamentais vinculadas coa materia. Así mesmo  o 

traballo cooperativo é fundamental na aprendizaxe desta materia. Por outra parte, procuraremos a 

coordinación e o traballo interdisciplinar con outros departamentos, pois as habilidades aprendidas nesta 

materia redundarán en beneficio de calquera outra aprendizaxe que poida adquirir o alumnado. 

 

4.7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Partiremos de materias elaborados pola profesora para explicar os contidos teóricos. Ademais os programas 

informáticos de gravación, audición e/ou vídeo serán fundamentais para recoller as prácticas do alumnado e 

a evolución das clases. Tamén acudiremos a material audiovisual como apoio ás explicacións da profesora 

de xeito que poidan ver exemplos da vida cotiá. 
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Moitas das técnicas empregadas na aula farán expresa mención ao rexistro oral (respiración, vocalización, 

relaxación…). 

4.8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN 
 

A práctica avaliadora do profesorado partirá: 

• Da consideración da avaliación como un proceso continuo, cunha orientación formativa. 

• Da necesidade de ter en conta o punto de partida de cada un dos alumnos e alumnas (avaliación 

inicial) para poder avaliar con xustiza as súas aprendizaxes posteriores. 

• Da importancia que teñen as actividades prácticas para acadar as competencias básicas. 

• Da introdución na práctica avaliadora de actividades de autoavaliación, para facer o alumnado 

consciente e partícipe do proceso. 

Para cualificar o alumnado desta materia teranse en conta os seguintes criterios: 

1.- A actitude na aula e a realización das tarefas encomendadas pola profesora, xunto a aspectos como a 
puntualidade, interese amosado cara á materia, interese por aprender, así como outros aspectos de actitude 

(respecto, compañeirismo, colaboración nos traballos de grupo…) contribuirán de forma positiva ou negativa, 

á hora de determinar a nota global do alumnado, tanto en cada avaliación como nos resultados finais de 

curso.  

2.- Cada trimestre realizaranse probas de carácter oral en que o alumnado porá de manifesto as súas 

habilidades para superar as situacións propostas 

AVALIACIÓN DO PRIMEIRO TRIMESTRE 

2.a. O exercicio final da 1ª  avaliación será a lectura expresiva dun texto narrativo breve ou poema, e a 

realización dunha pequena peza teatral. En ningún caso se valorará a memorización, senón as técnicas de 

uso da voz. 

Rúbrica de lectura: 

Características da lectura Frecuencia 

Indicadores Nunca Ás veces Sempre 

1. Fluidez    

1.1. Le palabra a palabra    

1.2. Le monotonamente sen inflexións    

1.3. Ignora a puntuación    

1.4. Le lentamente    
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1.5. Le en forma rápida     

2. Recoñecemento de palabras    

2.1. Inverte sílabas ou palabras    

2.2. Substitúe palabras por outras coñecidas ou inventadas    

2.3. Agrega palabras    

2.4. Omite palabras    

2.5. Salta liñas    

3. Enfrontamento de las palabras descoñecidas    

3.1. Deletrea    

3.2. Intenta sonorizalas fonema a fonema    

3.3. Sonoriza sílaba a sílaba    

3.4. Non recoñece palabras pola súa forma    

4. Uso da voz    

4.1. Pronuncia con dificultade    

4.2. Omite los finais das palabras     

4.3. Tatexa ao ler    

4.4. Emprega retrousos ao ler    

4.5. O volume de voz é excesivamente alto    

4.6. O volume de voz é moi baixo    

4.7. Substitúe os sons    

5. Utilización do contexto    

5.1. Non utiliza o contexto como clave de recoñecemento    

5.2. Comete erros que alteran o significado    

5.3. Comete erros que producen sen sentidos    
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6. Hábitos posturas    

6.1. Sostén o libro demasiado cerca o lonxe    

6.2. Move a cabeza ao longo da liña    

6.3. Amosa excesiva tensión muscular    

A cualificacíon desta avaliación contará un 20% na nota final de xuño 

AVALIACIÓN DO SEGUNDO TRIMESTRE 

2.b. O exercicio final da 2ª avaliación será a elaboración dunha entrevista ou discurso duns 10 minutos 

aproximadamente ante un auditorio. O tema será de libre escolla e non se valorará a especialización no 

mesmo senón o xeito en que se transmite. 

Rúbrica para esta avaliación: 

 

EXCELENTE 5 BEN 4 SUFICIENTE 3 MAL 2,1 

PR
O

N
U

N
C

IA
C

IÓ

N
 

Pronuncia as 

palabras 

correctamente e 

vocaliza ben. 

Pronuncia 

correctamente mais a 

súa vocalización non é 

correcta. 

Comete erros de 

pronuncia aínda que a súa 

vocalización é correcta. 

Comete erros de 

pronuncia e a súa 

vocalización non é 

correcta 

VO
LU

M
E 

O volume é 

adecuado coa 

situación. 

Alza a voz sen atender 

aos recursos lectores. 

Fala demasiado baixo. Fala demasiado 

baixo, case en 

besbellos e non se 

percibe o que di. 

PO
ST

U
R

A 

A súa postura é 

natural mirando 

para o público 

continuamente.. 

Mira para o público mais 

está apoiado nalgún 

sitio. 

A maioría do tempo olla 

para o libro. 

Apenas olla para o 

libro, non levanta a 

cabeza ata o final. 

C
O

N
TI

D
O

 

Expón o contido 
concreto sen saír 

do tema. 

Expón o contido mais en 
ocasións vaise do tema. 

Expón o contido aínda que 
se percibe desconexión 

nos dados. 

A exposición carece 
de sentido. 

SE
C

U
EN

C
IA

C
IÓ

N
 

Elabora un 

discurso con orde 

lóxica. 

Ten algún pequeno erro 

na orde das ideas. 

Erros na exposición 

referentes á orde lóxica 

das ideas. 

A exposición carece 

de orde e repítese 

constantemente. 
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R
Ú

BR
IC

A 
  

EN
TR

EV
IS

T
A  

EXCELENTE 5 BEN 4 SUFICIENTE 3 MAL 2,1 
ES

TR
U

TU
R

A 

Están claramente 

definidas as 5 partes 

da entrevista:  a 

presentación, o 

inicio,  o 
desenvolvemento, o 

peche e a 

despedida 

Están definidas 4 das 5 

partes da entrevista:  a 

presentación, o inicio,  o 

desenvolvemento, o 

peche e a despedida 

Están definidas 3 das 5 

partes da entrevista:  a 

presentación, o inicio,  o 

desenvolvemento, o 

peche e a despedida 

Están definidas 2 

das 5 partes da 

entrevista:  a 

presentación, o 

inicio,  o 
desenvolvemento, o 

peche e a 

despedida . 

EX
PR

ES
IÓ

N
 O

R
AL

 

Fai un emprego 

correcto da lingua 
oral e realiza de 

forma correcta os 

enunciados 

interrogativos. 

 

Comete algún erro de 

expresión  (castelanism
os: 2-3) na lingua oral e 

realiza de forma correcta 

os enunciados 

interrogativos. 

 

Comete algún erro de 

expresión  (castelanismos
: 4 ou máis) na lingua oral 

e realiza de forma correcta 

os enunciados 

interrogativos. 

 

Comete algún erro 

de 
expresión  (castelan

ismos: 4 ou máis) na 

lingua oral e non 

realiza de forma 

correcta os 

enunciados 

interrogativos. 

 

C
O

R
PO

 

As preguntas están 

ben secuenciadas, 
froito dun guión 

previo, son 

adecuadas para a 

persoa entrevistada 

e interesantes para 

o público. Ademais 

crea un clima 
adecuado para a 

entrevista 

As preguntas están ben 

secuenciadas, froito dun 
guión previo, son 

adecuadas para a 

persoa entrevistada e 

interesantes para o 

público. Non hai 

un  clima adecuado para 

a entrevista 

As preguntas non   están 

ben secuenciadas, froito 
de non realizar un  guión 

previo, son adecuadas 

para a persoa 

entrevistada e 

interesantes para o 

público. Non hai un  clima 

adecuado para a 
entrevista 

As preguntas 

non   están ben 
secuenciadas, froito 

de non realizar 

un  guión previo, 

non son adecuadas 

para a persoa 

entrevistada nin 

interesantes para o 
público. Non hai 

un  clima adecuado 

para a entrevista 



 
 

62 
 

 

FO
R

M
AT

O
 

O produto foi 

entregado no 
formato pedido e no 

prazo estipulado 

O produto non foi 

entregado no formato 
pedido pero si no prazo 

estipulado 

O produto si foi entregado 

no formato pedido pero 
non no prazo estipulado 

O produto non foi 

entregado no 
formato pedido nin 

no prazo estipulado  

 

A nota desta avaliación contará un 30% na cualificación final de xuño 

AVALIACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

2.c. O exercicio final da 3ª avaliación será un debate. Realizarase en grupos de 4 persoas que se enfrontarán 

ideoloxicamente. Aínda que as dúas parellas saiban de antemán cal será o tema a debater, ningunha delas 

coñecerá que postura deberá defender ata o propio momento do debate en que se efectuará o sorteo. 

Rúbrica para esta avaliación: 

As
pe

ct
os

 
a 

av
al

ia
r 

EXCELENTE 

5 

BEN 

4 

SUFICIENTE 

3 

REGULAR 

2 

INSUFICIENTE 

1 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Toda a 

información 
presentada foi 

clara, precisa e 

minuciosa 

A maior parte da 

información foi 
clara, precisa e 

minuciosa 

A información foi clara, 

mais non precisa e 
minuciosa 

A información non 

foi clara, precisa e 
minuciosa 

A información ten 

erros; non sempre 
foi clara 

En
te

nd
en

do
 o

 te
m

a 

Claramente 

comprendeu o 

tema e 
presentou a 

información de 

xeito 

convincente. 

Comprende o 

tema e presentou 

a información con 
facilidade, mais 

non foi 

convincente. 

Presentou problemas 

para entender para 

entender os puntos 
principais do tema. 

Non entendeu os 

aspectos 

principais do 
tema. 

Non demostrou 

ningún 

coñecemento do 
tema. O que fixo 

foi improvisar. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

Todos os 

argumentos 
foron 

organizados de 

xeito lóxico. 

A maior parte dos 

argumentos foron 
organizados de 

xeito lóxico. 

A organización non foi, 

algunhas veces, nin 
clara nin lóxica. 

A organización 

non parecía 
lóxica, aínda que 

estaba clara. 

Os argumentos 

non eran nin 
claros nin lóxicos. 
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M
at

er
ia

l d
e 

ap
oi

o  

Cada punto 

principal estivo 
ben apoiado con 

feitos 

relevantes, 

estatísticas e/ou 

exemplos 

Cada punto 

principal estivo 
ben apoiado con 

feitos relevantes, 

mais as 

estatísticas e/ou 

exemplos foron 

escasos 

Cada punto principal 

estivo ben apoiado con 
feitos relevantes,  mais 

careceu de estatísticas 

e/ou exemplos 

Os  puntos 

principais non 
estaban ben 

apoiados con 

feitos relevantes, 

estatísticas e/ou 

exemplos 

Os  puntos 

principais 
carecían de feitos 

relevantes, 

estatísticas e/ou 

exemplos 

C
on

tra
-a

rg
um

en
to

s 

Todos os contra-

argumentos 

foron precisos 

relevantes e 

concretos. 

A maioría dos 

contra-

argumentos foron 

precisos 

relevantes e 

concretos. 

A maioría dos contra-

argumentos foron 

precisos relevantes, 

mais pouco 

convincentes  

Algúns dos 

contra-

argumentos foron 

precisos e 

relevantes 

Os contra-

argumentos non 

foron precisos 

e/ou relevantes 

Ac
tit

ud
e 

no
 d

eb
at

e 

Presenta os 

seus 

argumentos e 

respecta as 

opinións 

adversas sen 

exaltarse 

Presenta os seus 

argumentos e 

respecta as 

opinións, mais 

tende a exaltarse 

Presenta os seus 

argumentos, pero non 

respecta as opinións. 

Presenta poucos 

argumentos, 

ademais non 

respecta opinións  

A argumentación e 

caótica e muda de 

idea para atacar 

as opinións dos 

adversarios. 

Es
til

o 

Empregou 

xestos, contacto 

visual, ton de 

voz adecuado 

para manter a 

atención do 
auditorio 

Polo xeral, 

empregou xestos, 

contacto visual, 

ton de voz 

adecuado para 

manter a atención 
do auditorio 

Algunhas veces, 

empregou xestos, 

contacto visual, ton de 

voz adecuado para 

manter a atención do 

auditorio 

Empregou xestos, 

contacto visual 

para manter a 

atención do 

auditorio,mais o 

ton de voz non era 
o adecuado  

Non conseguiu 

captar a atención 

do auditorio. 

Había que 

esforzarse para 

entender e/ou 
atender 

FO
R

M
AT

O
 

O produto foi 

entregado no 

formato pedido e 

no prazo 

estipulado 

O produto non foi 

entregado no 

formato pedido 

pero si no prazo 

estipulado 

O produto si foi 

entregado no formato 

pedido pero non no 

prazo estipulado 

O produto non foi entregado no formato 

pedido nin no prazo estipulado  

 

  

A nota desta avaliación contará un 50% na cualificación final de xuño. 
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 3.- Durante o curso proporase a realización de traballos prácticos, tanto en grupo coma individuais. Estes 

cualifican tanto no ámbito actitudinal (interese por facelos) como no procedemental (realización destes). No 
caso de que o alumno/a non realice os traballos obrigatorios ou non se axuste aos encomendado (datas de 

presentación, que se entreguen traballos copiados…) a cualificación será de 0 puntos. 

As cualificacións dos exames teñen un valor orientativo para o alumnado, onde poden comprobar cal é o seu 
grao de adquisición dos contidos. A nota de avaliación non fará referencia apenas ao exame, senón que se 

valorará TODO o traballo desenvolvido durante o curso e utilizaranse diversos instrumentos. O valor de cada 

contido queda fixado deste xeito: 

Tipo de contido 
Ponderación na nota 
de avaliación. 

Instrumento de Avaliación. 

Conceptual 10% Preguntas específicas na aula. 

Procedemental 50% 

Reflectirase nas probas realizadas na fin de cada trimestre, as 

cales están especificadas anteriormente neste mesmo apartado.  

Estas gravacións serán revisadas e analizadas polo alumnado 

unha vez cualificadas. Permanecerán arquivadas ata a 

finalización do curso e do período de reclamacións. Este será o 

material básico de avaliación 

Actitudinal 40% 

Traballo práctico. 

Interese e atención na aula. 

Esforzo por progresar. 

Esforzo por realizar as tarefas encomendadas tanto dentro como 

fóra da aula. 

Responsabilidade e comportamento social. 

  

4.9. RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS E AVALIACIÓN FINAL E 
EXTRAORDINARIA 
 

Se o alumnado non acada os obxectivos mínimos nunha das avaliacións, esta recuperarase aprobando a 

avaliación seguinte xa que considera que é unha materia de aprendizaxe progresiva.  

 

Xa que a avaliación é continua e sumativa, non se establecerá notas medias entre as avaliacións, senón que 

a nota recollida na avaliación de xuño é a que corresponde á evolución da aprendizaxe durante o curso así 
como á asimilación dos tres conceptos. Polo tanto a nota final de xuño será a que se obteña da suma da 

seguintes porcentaxes:  
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  1ª avaliación......20% 

  2ª avaliación.....30% 

  3ª avaliación....50% 

 

Na proba extraordinaria de comezos de xuño só se cualificará o exame desta convocatoria, a cal versará 

sobre a exposición oral dun tema aleatorio escollido polo alumno ou alumna entre catro de actualidade. Esta 

proba, ao igual que as outras do curso, será gravada en audio/vídeo para poder ser avaliada de xeito 

adecuado. A proba extraordinaria de finais de xuño será valorada entre 0 e 10 puntos. Para iso empregaremos 
as rúbricas anteriormente escritas. 

4.10. PROGRAMA DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS 
PENDENTES 

 

Recuperación da materia durante o curso 

A avaliación será continua polo que implicará un seguimento do proceso e dos resultados das aprendizaxes 

ao longo de todo o curso.  Cada avaliación suspensa recupérase aprobando a seguinte. 

Materias pendentes doutros cursos 

Non procede neste momento, xa que 1º de ESO supón un comezo de etapa e este ano aínda non se 
contempla a posibilidade de recuperar a materia pendente doutro curso. 

Procedementos para a realización da avaliación inicial 

Mediante a observación directa nas clases, recollerase información das peculiaridades da forma de aprender 

de cada alumno/a (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) 

así como información sobre o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e 

compañeiras e co profesorado). O “medo” do alumno a falar en público, a súa capacidade expresiva, …  

Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor 

Para o alumnado repetidor que nun futuro obtivese unha avaliación negativa nesta materia establecerase un 

plan personalizado para poder superar as dificultades non superadas no curso anterior. Este plan, en función 

das características do alumnado, poderá consistir nas seguintes actividades: 

Realización de actividades de reforzo da materia, que se presentarán mensualmente, entre os meses de 

outubro e maio de cada curso escolar. O alumnado terá á súa disposición á profesora da materia para as 

dúbidas que desexe consultar. 

4.11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

No proceso de aprendizaxe debemos partir dunha avaliación inicial que nos sitúa na realidade cognitiva e nas 
capacidades dos estudantes, que nos dará indicios para desenvolver actividades de reforzo ou ampliación 

segundo sexan necesarias. Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas 
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e crenzas previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de desenvolvemento e de 

traballo e o seu estilo de aprendizaxe. Atender á diversidade do alumnado é a única alternativa á aprendizaxe 
non comprensiva de moitos alumnos e alumnas. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que 

todos saben o mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma maneira 

de aprender. 

Atendendo a estas características, procuraremos que esta materia permita desenvolver o máximo as 

capacidades do alumnado que así o demande, e na mesma liña faremos un seguimento o máis personalizado 

posible co fin de que cada alumno/a desenvolva ó máximo as súas potencialidades. Para iso, cando na aula 

se detecten casos de alumnos/as que requiran unha atención especial referente ao seu proceso de 

aprendizaxe, incorporaranse actividades específicas que permitan a adquisición de aprendizaxes a distinto 

nivel.  

A diversidade implícita ao alumnado en canto ao seu nivel de desenvolvemento, capacidades, intereses e 

motivacións, provoca que nos atopemos na práctica docente con ritmos e resultados da aprendizaxe tamén 

diferentes. Os factores que inflúen na diferenciación de estilos de aprendizaxe parten das súas actitudes, 

destrezas instrumentais básicas e estratexias de apoio ao estudo, xunto coa actitude pedagóxica da familia. 

Estes factores son coadxuvantes nuns casos e determinantes noutros. Esta realidade debe ser obxecto de 
atención por parte do profesorado e debe ter o seu reflexo nos materiais de ensinanza. A planificación da 

atención á diversidade débese centrar en mellorar de xeito significativo o rendemento escolar, as actitudes 

perante as áreas de coñecemento, os hábitos de estudo (condicións ambientais, planificación, utilización de 

materiais, asimilación de contidos), a motivación ante o estudo, as aptitudes escolares (factores verbal, 

razoamento e cálculo) e o autoconcepto nos seus niveis académico, social, emocional e familiar. Isto 

plásmase nunha serie de obxectivos que debemos ter en conta á hora de atender a esta problemática:  

- procuraremos motivalo no traballo diario,  

- fomentaremos as destrezas instrumentais básicas, 

- forneceremos de estratexias de apoio que aplicar ao estudo.  

Metodoloxicamente a acción a desenvolver para superar as dificultades de aprendizaxe debe seguir as 

seguintes pautas:  

- Elaborarase unha valoración das competencias do alumnado.  

- Realizarase a través do asesoramento persoal. A información ha de ser individual e non colectiva. 

- Será dirixida pola profesora.  

- O enfoque será basicamente práctico. 

- Ha de estar contextualizada e integrada nas tarefas típicas do profesorado e no traballo habitual do 
alumnado.  

- Os contidos estarán relacionados coas dificultades, cos problemas de aprendizaxe e coa experiencia.  

- Aplicarase unha metodoloxía de estudo baseada na atención personalizada. 
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Non hai que esquecer que, se ben algún alumno ou alumna pode necesitar actividades de apoio para a 

aprendizaxe dos contidos, tamén hai alumnos e alumnas que poden demandar algunha actividade ampliadora 
e que supere os contidos xerais marcados neste programa. Tanto uns coma outros desenvolveranse na aula, 

ben con profesorado de apoio, ben adoptando medidas a profesora de aula. A coordinación co profesorado 

do curso e co equipo de avaliación é fundamental. A actividade desta profesora estará sempre incardinada 

nas medidas propostas polo centro para cada un dos casos. 

 

4.12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN 
 

Programación de educación en valores 

O obxectivo fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de maduración humana, que 

estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que fomente a integración social e a realización 

individual, tanto intelectualmente como laboral do alumnado. 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para que os 

apliquen á súa vida cotiá. Entre outros traballaranse os seguintes: 

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir os alumnos e 

alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 

Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

Responsabilidade no consumo. 

Responsabilidade coa sociedade. 

B) Aprender a ser respectuoso/a. Achegar información, reflexión e debate sobre os catro ámbitos nos que 

debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada: 

Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 

Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 

Aprender a ser respectuoso co entorno. 

Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as demais, de poñernos no 

seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación entre as persoas e mellorar a 

sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

Sensibilidade coas/cos demais. 

Solidariedade e cooperación. 

Civismo. 
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D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado se coñece a si 

mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as contrariedades cunha 
actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

Autocoñecemento. 

Autocontrol das emocións. 

Tratamento do fomento da lectura 

Desde esta materia, que ten como habilidade básica a lectura, levaranse a cabo propostas de traballo onde 

xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a partires do lido). 

Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos coñecementos 

previos). 

Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa utilidade e función). 

Entre as actividades contempladas na materia de técnicas de expresión oral podemos citar como exemplo 

deste fomento o recitado de poemas, lectura interpretativa de textos dramáticos… 

Tratamento do fomento das TIC 

Como xa levamos especificado ao longo da programación desta materia, as TIC son fundamentais na nosa 

aprendizaxe. A aula multimedia é de grande importancia tanto para que o alumnado poida deixar constancia 

do seu traballo, como na visualización de exemplos. A expresión oral utiliza a técnica discursiva audiovisual 

e non se concibe como unha simples asimilación de conceptos teóricos. 

Tratamento do fomento da convivencia no centro 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

► Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia escolar que permita 
unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

► Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para poñelos en coñecemento das persoas 

encargadas e aptas para resolver estas situacións.. 

► Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia. 

► Motivar o alumnado na cultura do diálogo e a mediación. 

► Fomentar o respecto e a integración. 

► Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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4.13. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 
 

Esta materia está deseñada para ser aprendida dende a Lingua Galega, aínda que nalgún momento se poidan 

ver exemplos noutros idiomas. Evidentemente para nós é moi importante que o alumnado valore a lingua 

galega como unha lingua fundamental no ámbito cultural, non só por ser a propia do noso país, senón tamén 
porque é a que nos permite entrar no mundo lusófono. 

Por este motivo faremos especial fincapé na asimilación dun nivel culto de lingua aprendéndolles a ver os 

dialectalismos como algo propio da lingua oral espontánea. Valorarán todas as variantes de galego como “bo 

galego” e recoñecerán o galego normativo como a lingua para os contextos máis elevados. Insistirase no 
aspecto fonético fuxindo dos modelos que moitas veces nos mostran os medios de comunicación, que levan 

a identificar galego culto cunha lingua carente de fonética propia. 

 

4.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Se ao longo do curso xurdira algunha actividade de interese para a materia e adaptada ao noso alumnado, 

realizarémola, sempre e cando non se nos poñan trabas dende os órganos de goberno do centro. Cremos 

fundamental complementar a súa aprendizaxe coa asistencia a  recitais, obras de teatro, conferencias, ou 

calquera actividade do ámbito cultural galego que teña como medio de expresión a palabra. 

 

4.15. PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se recollerán os seguintes 
puntos en relación a esta materia: 

A) Porcentaxe do cumprimento da programación. 

B) Xustificacións da parte da programación non impartida. 

C) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica. 

D) Motivos das modificación feitas. 

E) Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 

F) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriores. 
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5. Segundo da ESO 
   

5.1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 2.º ESO 

 
  1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de comunicación. 

  2. Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato dixital e en papel, para identificar 

ideas principais, comprender o contido e procesar a información mediante distintas ferramentas. 

  3.  Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas características e os trazos que os 

diferencian. 

  4.  Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos. 

  5.  Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en textos orais diversos. 

  6.  Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito comunicativo dos textos o 

  7. Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega. 

  8.  Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura ordenada e coherente, con 

soltura. 

  9.   Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais planificadas. 

10. Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira argumentada e ordenada en 

distintos cont 

11. Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en situacións diversas falando en 

público, coidando a postura, a modulación da voz, a estrutura do discurso, os medios empregados, etc. 

12. Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no contexto social no 

que nos desenvolvemos: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

13. Coñecer os elementos fundamentais dos textos instrutivos e expositivos en contexto educativo: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. Utilizar ese coñecemento para comprender a mensaxe 

e utilizar as fontes de información con rigo 

14.  Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas principais e secundarias, sintetizar e 

representar a información, elaborar argumentacións propias sobre o contido, relacionar o texto con 

experiencias ou outros coñecementos previos. 

15. Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á 

súa función 

16.  Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de comunicación. 

17.  Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos. 

18.  Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: cuestionarios, resumos, descrición, 

narracións e explicacións. 

19.  Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe habitual en lingua galega. 
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20.  Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para comprender textos, enriquecer o 

vocabulario e contrastar a fiabilidade das fontes empregadas. 

21. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversos tipos. 

22. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o desenvolvemento da 

lingua. 

23.  Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con corrección. 

24. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de comprensión e 

produción lingúisticas. 

25. Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. Empregar este coñecemento 

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

26. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cada pobo. 

27. Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha perspectiva social, histórica e 

xeográfica. 

28. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e describir a situación 

legal das linguas do Estado español. 

29. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da variedade estándar da 

lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a variante diatópica propia. 

30. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos. 

31. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, e comparalos 

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

32. Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios. 

33. Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os coñecementos dos recursos 

literarios traballados. 

34. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en diferentes obras de cine. 

  5.2. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 
O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura 

xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos, e recoñecer que das súas actuacións 

e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

CONTIDOS 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
Escoitar 
• B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións de crónicas, 

reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación audiovisual. 

• B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito social e educativo. 
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• B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e respecto ante 
as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou do alumnado. 

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

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

 

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

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

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

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

• B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
Ler 

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

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

próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

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

de comunicación (noticias). 

• B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

 

• B2.5. Progresivo uso das bibliotecas e das TIC para seleccionar información. 

• B2.6. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa 
función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro de voz. 

 

Escribir 
• B2.7. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e 

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

• B2.8. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

• B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de comunicación (noticias). 
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• B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares. 

• B2.11. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como forma de comunicar experiencias, 

ideas e coñecementos propios. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
• B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na aula. 

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

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

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

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

• B3.6. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica 
para a mellora da comprensión e produción textuais. 

• B3.7. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de oposición e 

contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 

• B3.8. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados, orais e 
escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

• B3.9. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro 

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

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. A lusofonía. 

• B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

• B4.3. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego, e  
favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso.  

• B4.4. Situación legal das linguas do Estado español.  

• B4.5. Prexuízos lingüísticos.  

• B4.6. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. 

 

Bloque 5. Educación literaria 
 

• B5.1. Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvolver o criterio lector; 
emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valoración do uso dos elementos propios de cada 

xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe. 
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• B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas recitados ou cantados; determinación do 
tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos. 

 

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

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

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

e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

 

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

 

• B5.6. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

 

 5.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  
 
B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos medios de comunicación (crónicas, reportaxes e documentais) e elaborar 

esquemas e resumos. 

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

carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e 

documentais). 

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

 

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

orais dos ámbitos social e educativo. 

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

do ámbito social e educativo. 

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

autonomía. 
 

B1.3. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha actitude crítica ante 

os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

§ LGB1.3.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas 

producións orais propias e alleas e propón solución para melloralas. 
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§ LGB1.3.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia galega. 

 
B1.4. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

§ LGB1.4.1. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

§ LGB1.4.2. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía 

adecuada). 
§ LGB1.4.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

§ LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 

incorporalos ás súas producións. 

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

 

 
B1.6. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, sobre temas da 

vida cotiá ou educativa. 

§ LGB1.6.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa 

opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

§ LGB1.6.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha 

información ou un servizo. 

§ LGB1.6.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á 
situación comunicativa. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
 

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

comprensión. 

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

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

palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

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

 

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

avisos e solicitudes. 
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§ LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e 

das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 
§ LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse 

en situacións da vida cotiá. 

 

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

(noticias). 

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

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

 

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

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

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

expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

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

e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 
 

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

coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua. 

§ LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 

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

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

discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto ás mensaxes expresadas. 

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

§ LGB2.6.2. Respecta as opinións dos demais. 

 

 

B2.7. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, 

narracións e descricións. 
§ LGB2.7.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, 

fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

§ LGB2.7.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 

§ B2.7.3. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para a textualización, 

como para a revisión e mellora do escrito. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
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B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario traballado 

na aula. 
§ LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

 

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

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

 

B3.3. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos. 
§ LGB3.3.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta 

atendendo ás normas. 

 

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

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

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

 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 
§ LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

 

B3.6. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para mellorar a 

comprensión e produción textuais. 

§ LGB3.6.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e 

produción de textos orais e escritos. 

 
B3.7. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

§ LGB3.7.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así como 

os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un texto. 

§ LG3.7.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

 

B3.8. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado 

e correcto. 
§ LG3.8.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos 

compoñentes sintácticos. 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 
 
B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. Apreciar o 

plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás 

culturas que a integran. 

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

relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos 

lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

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

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

de riqueza cultural. 

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

 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua galega no 

contorno. 

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

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

 

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

ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

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

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

 

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

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

educativo e local. 

 

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

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

 

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

lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a variante diatópica propia. 

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

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

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

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

zona. 
 

Bloque 5. Educación literaria 
 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha opinión persoal sobre a 

lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 

adquiridos e valorar o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o 

uso estético da linguaxe. 
§ LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión 

persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia 

e outros coñecementos adquiridos. 

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

empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

B5.2. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as coincidencias e 

diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

§ LGLB5.2.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

§ LGLB5.2.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, 

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

B5.3. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxéneros e a funcionalidade 

dos recursos retóricos. 

§ LGB.5.3.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recursos retóricos. 
B5.4. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 

retóricos traballados na aula. 

§ LGLB5.4.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos 

e dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.5. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

§ LGLB5.5.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

§ LGB5.5.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias 

secuencias fílmicas. 
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5.4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES POR AVALIACIÓN 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 

UNIDADE 1 
 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 
-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes. 

-  Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 

-  Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

-  Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. 

-  Distinguir as principais características da literatura. 

-  Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da improvisación oral. 

 
UNIDADE 1. 

OBXECTIVOS 

• Coñecer o concepto de prexuízo, especialmente os que afectan á lingua, 

analizando as razóns que motivan a súa orixe e construíndo unha opinión crítica 

para os poder combater. 

• Detectar e desbotar prexuízos lingüísticos, especialmente os referidos á lingua 
galega. 

• Entender e analizar a mecánica da comunicación, así como os elementos que 

interveñen no proceso comunicativo. 

• Saber cales son as funcións da linguaxe e que factores as determinan. 

• Identificar e analizar as particularidades da lingua galega en canto á súa 

vitalidade e status social e legal. 

• Entender os conceptos de lingua maioritaria, lingua minoritaria e lingua 

minorizada,  relacionándoos con outros conceptos propios da sociolingüística. 

• Comprender e analizar a realidade lingüística galega a través do estudo das 

súas variedades internas. 

• Estudar e valorar os fenómenos lingüísticos propios do galego, en particular a 

gheada e o seseo. 

• Repasar os compoñentes do alfabeto galego e determinar os casos en que 
poden aparecer certas letras e grafías «exóticas». 
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TEMPORALIZACIÓN 

10 sesións (8 de contido teórico + 1 de reforzo + 1 de proxecto) 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto dialogado 

-Os prexuízos 

lingüísticos 

-A comunicación. 

O proceso 

comunicativo. Os 
elementos da 

comunicación. As 

funcións da 
linguaxe. 

-O estatus da 
lingua galega. As 

variedades 

internas. A 
gheada e o seseo 

-O alfabeto: as 
grafías j, k, w, y 

 

1. Comprender e 

interpretar a 

intención 
comunicativa, o 

tema, as ideas 

principais e os datos 
relevantes de 

diferentes textos 

orais dos medios de 
comunicación 

(crónicas, reportaxes 

e documentais) e 

elaborar esquemas 
e resumos. 

1.1. Comprende o 

sentido global e 

identifica a intención 
comunicativa de textos 

orais de carácter 

informativo propios 
dos medios de 

comunicación 

audiovisual 
(reportaxes, crónicas e 

documentais). 

CCL 

CAA 

 

Observación 

diaria 

(actividades) 

 

40% 
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 2. Valorar as 
linguas 

como 

medios de relación 

interpersoal e 

de sinal de identidade 

dun pobo. 
Apreciar o 

plurilingüismo como 

expresión da riqueza 
cultural da 

humanidade e 

coñecer a lusofonía e 
achegarse ás 

culturas que a 

integran. 

2.1. Valora a lingua 

como 

instrumento co cal se 
constrúen todos 

os saberes e como 

medio de 

relación interpersoal e 
de sinal de 

identidade dun pobo a 

través da 
identificación de 

elementos lingüísticos 

de noso en diferentes 
contextos. 

CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

2.2. Distingue entre 

linguas 

maioritarias, 

minoritarias e 
minorizadas 

e aplica estes 

conceptos ao 

caso galego. 

CCL 

CSC 

Proba escrita 40% 

2.3. Coñece as 

linguas que 

se falan en España e 

valora a súa 

existencia como un 
elemento de 

riqueza cultural. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 
(actividades) 

e proba 

escrita 

40% 

2.4. Valora a 

importancia da 

relación de Galicia coa 

comunidade 
lusófona e coñece os 

territorios 

que a integran. 

CCL 

CCEC 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

3. Describir e 

analizar a situación 

sociolingüística de 
Galicia atendendo á 

presenza da lingua 

galega no contorno. 

3.1. Describe a 

situación 

sociolingüística de 

Galicia a partir 

do estudo do seu 
contorno (concello 

e comarca), compáraa 

coa situación 

CCL Observación 

diaria 

(actividades) 
e proba 

escrita 

40% 
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doutros contextos e 
analiza 

as diferenzas. 

4. Describir a 
situación legal das 

linguas do Estado 

español. 

4.1. Coñece a 
lexislación que 

regula a utilización 

do galego e a súa 
promoción no ámbito 

educativo e local. 

CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

e proba 

escrita 

40% 

5. Coñecer as 
principais iniciativas 

normalizadoras no 

ámbito educativo, 
adquirir vínculos 

positivos cara ao 

uso do galego e 
asumir a 

importancia da 

contribución 
individual no 

desenvolvemento 

da lingua galega. 

5.1. Coñece as 
principais iniciativas 

normalizadoras no 

ámbito educativo. 

CCL 

CSC 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

5.2. Analiza a súa 

propia práctica 
lingüística e valora a 

importancia de 

contribuír individual e 
socialmente á 

normalización da 

lingua galega. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria 

40% 

 6. Identificar os 

prexuízos 

lingüísticos e 
analizar a 

situación persoal 

en relación a eles. 

6.1. Coñece o que é 

un prexuízo. Detecta 

e analiza a presenza 
de prexuízos de 

carácter estético e 

socioeconómico cara 
ao galego na súa 

práctica lingüística e 

na do seu contorno. 

CCL 

CSC 

Observación 

diaria e proba 

escrita 

40% 

7. Identificar e 

clasificar as 
variantes 

diafásicas do 

galego, recoñecer 

os trazos da 
variedade 

estándar da lingua 

galega e valorala 
como variante 

unificadora, así 

como apreciar a 
variante diatópica 

7.1. Identifica e 

clasifica as 

variantes diafásicas do 

galego. 

CCL Proba escrita 40% 

7.2. Analiza a súa 

práctica 

lingüística e identifica 
nela os trazos 

propios da xerga 

estudantil. 

CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

7.3. Recoñece os 

trazos da 

variedade estándar da 

CCL Proba escrita 40% 
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propia. lingua galega 
e valóraa como variante 

unificadora. 

7.4. Rexeita os 

prexuízos 

sobre as variedades 

dialectais e 
utiliza os trazos propios 

da súa zona. 

CCL 

CSC 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

 
UNIDADE 2 

     

OBXECTIVOS      

• Coñecer a lexislación que regula o uso dos topónimos galegos analizando o seu grao de vixencia e 

protección na actualidade. 

• Valorar os topónimos (incluíndo a microtoponimia), así como os antropónimos, como un ben cultural 

necesariamente preservable. 

• Aprender a orixe dalgúns topónimos e coñecer aqueles que designan as realidades da contorna do propio 

alumnado. 

• Analizar as diferentes modalidades textuais segundo a organización do seu discurso, traballando con 

mostras reais. 

• Producir textos propios (orais e escritos) atendendo ás propiedades da adecuación, a cohesión e a 

coherencia. 

• Coñecer as características básicas do substantivo, do adxectivo determinativo e do adxectivo cualificativo 
desde o punto de vista morfolóxico. Ç 

• Coñecer e pór en práctica as regras para a flexión de xénero e de número en substantivos, adxectivos 

determinativos e cualificativos. 

• Identificar os graos que pode presentar o adxectivo cualificativo realizando prácticas encamiñadas ao 
seu uso adecuado nas estruturas comparativas. 

• Saber realizar a división silábica dunha palabra con base na súa acentuación. 

• Consolidar os coñecementos sobre a acentuación gráfica nos casos de palabras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas, especialmente cando presentan ditongos, hiatos e tritongos. 
 

 •  •  •  •  

TEMPORALIZACIÓN      

• 12 sesións (9 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 
 

 

 •  •  •  •  

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao mínimo 
esixible 
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-Texto narrativo. 

-Os nomes de lugar. 

A toponimia galega. 
Os xentilicios 

-As modalidades 
textuais. Textos 

narrativos e 

descritivos. Textos 
expositivos e 

instrutivos. Textos 

argumentativos 

-Substantivo e 

adxectivo. O 
substantivo. O 

adxectivo 

determinativo e o 
adxectivo 

cualificativo 

-A división silábica 

 

1. Comprender e 
interpretar a 

intención 

comunicativa, o tema, 

as 
ideas principais e os 

datos relevantes 

de diferentes textos 
orais dos 

medios de 

comunicación 
(crónicas, 

reportaxes e 

documentais) e 
elaborar 

esquemas e 

resumos. 

1.1. Comprende o 

sentido 

global e identifica a 
intención comunicativa 

de textos orais de 

carácter 

informativo propios dos 
medios 

de comunicación 

audiovisual 
(reportaxes, crónicas e 

documentais). 

CCL 

CAA 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

1.2. Traslada a 

información 

relevante de discursos 
orais dos 

medios de 

comunicación 
audiovisual 

a esquemas ou 

resumos. 

CCL 

CAA 

Exposición 40% 

2. Coñecer a 
lexislación que 

regula o uso dos 
topónimos galegos 

e valoralos como un 

ben cultural. 

2.1. Coñece a orixe 
de algún topónimo e 

sabe o que é un 

xentilicio. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

Exposición 40% 

3. Disinguir as 

diferentes 

modalidades 
textuais segundo a 

organización do 

discurso. 

 

3.1. Produce textos 

sinxelos tendo en 

conta as propiedades 
de adecuación, 

cohexión e 

coherencia. 

 

CCL 

CAA 

Exposición 40% 

4. Coñecer as 
características 

básicas do 

substantivo e do 

adxetivo desde o 
punto de vista 

morfolóxico. 

4.1. Coñece a flexión 
de xénero e número 

nos substantivos e 

nos adxetivos. 

 

CCL Proba escrita 40% 

 4.2. Sabe distinguir un 

adxetivo determinativo 

dun cualificativo. 

CCL Proba escrita 40% 
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 5. Diferenciar hiatos 
de ditongos e saber 

de qué tipo é unha 

palabra segundo a 

sílaba acentuada. 

5.1. Recoñece os 
ditongos, hiatos e 

tritongos. 

CCL 

CD 

Proba escrita 40% 

 

UNIDADE 3.   

OBXECTIVOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPORALIZACIÖN   

• 11 sesións (8 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de 
proxecto) 

 

  

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
clave 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao mínimo 
esixible 

-Texto: Diario 

-As relacións 

semánticas 

1. Recoñecer os 

trazos semánticos 

máis importantes nas 
palabras dun texto. 

1.1. Recoñece os 

trazos semánticos 

máis importantes 
nas palabras dun 

texto. 

CCL 

CD 

Proba escrita 40% 

• Analizar, de maneira sucinta, as relacións entre as palabras que operan no plano da Semántica. 

• Recoñecer determinados trazos semánticos nas palabras dun texto. 

• Coñecer as diferentes tipoloxías textuais segundo o seu ámbito de uso. 

• Determinar as características dos textos da vida cotiá e das relacións sociais, facendo especial fincapé 
naqueles vinculados coas novas tecnoloxías. 

• Recoñecer, nun texto, os seus trazos principais e identificar aqueles que permiten adscribilo a unha tipoloxía 

concreta. 

• Analizar o funcionamento dos pronomes, especialmente dos pronomes persoais. 

• Saber diferenciar, en contextos de uso simples, cando o pronome presenta función substantiva e cando 

presenta función adxectiva, distinguindo o pronome do adxectivo determinativo. 

• Coñecer as formas dos pronomes persoais, distinguindo a serie tónica da átona. 

• Aprender as regras básicas de colocación do pronome átono. 

• Repasar as normas de acentuación e coñecer os casos de acentuación diacrítica. 
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-Textos da vida 
cotiá e das 

relacións sociais. O 

diario, a carta, o 

correo electrónico. 
Avisos e 

solicitudes. O blog, 

o foro de Internet e 
as redes sociais 

-Os pronomes. Os 
pronomes persoais. 

Colocación do 

pronome átono. 

-A acentuación. O 

acento diacrítico 

2. Analizar a 
estrutura máis 

habitual nunha carta 

e redactar 
correctamente un 

correo electrónico. 

 

2.1. Sabe como 
empregar os 

recursos textuais 

e non textuais 
das redes 

sociais, dos 

blogs e dos 

foros de internet. 

CCL Observación 

diaria 

(Actividades) 

40% 

3. Coñecer as formas 

dos pronomes 
persoais, 

distinguindo os 

tónicos dos átonos. 

3.1. Distingue 

nun texto os 
pronomes 

tónicos dos 

átonos. 

CCL Proba escrita 40% 

4.Coñecer as regras 

básicas de 

colocación do 

pronome átono. 

4.1. Coloca 

correctamente o 

pronome átono 

nun texto. 

CCL Proba escrita 40% 

5. Saber as normas 
de acentuación e 

aplicar a acentuación 

diacrítica cando 

cumpra. 

5.1. Coñece as 
normas de 

acentuación e a 

acentuación 

diacrítica. 

CCL 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 

UNIDADE 4 

OBXECTIVOS 

• Analizar pormenorizadamente as relacións semánticas de polisemia e homonimia, distinguindo os 

casos de homonimia máis comúns. 

• Expoñer as características dos textos dos medios de comunicación. 

• Estudar e analizar os textos xornalísticos desde diferentes perspectivas: estrutura, estilo e 
expresividade, xénero, trazos diferenciais, modalidade oral ou escrita... facendo especial fincapé nas 

características específicas dos medios dixitais. 

• Redactar textos xornalísticos propios e procurar información na Rede para iso. 

• Realizar un achegamento ao verbo, ás formas verbais e á conxugación. 

• Recoñecer algunhas das singularidades dos verbos regulares. 

• Empregar as formas verbais axeitadas en contextos determinados. 

• Repasar a acentuación en casos de encontro vocálico. 

• Diferenciar os tipos de ditongos e hiatos segundo as vogais que os compoñen. 

• Recoñecer, en mostras sonoras, o timbre das vogais de grao medio. 
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TEMPORALIZACIÓN   

11 sesións (8 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de 

proxecto) 

 

  

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto 
narrativo 

-A polisemia e 
a homonimia 

-Textos dos 

medios de 

comunicación. 

A noticia, a 
reportaxe, a 

crónica e o 

artigo 
xornalístico. 

-O verbo (I). 

As formas 

verbais. A 

conxugación 
verbal. Os 

verbos 

regulares. 

-A 

acentuación 
(I): casos 

especiais. Os 

ditongos, os 
tritongos e os 

hiatos. 

1. Identificar o 
propósito 

comunicativo en 

textos orais dos 
medios de 

comunicación, 

analizar criticamente 
os seus contidos e 

interpretar as 

connotacións e 

mensaxes 
discriminatorias 

implícitas. 

1.1. Diferencia as 
ideas principais e 

as secundarias e 

identifica a 
intención 

comunicativa de 

programas de 
carácter 

informativo: 

noticias, 

reportaxes e 
crónicas. 

 

1.2. Compara o 
tratamento da 

mesma noticia en 

diferentes medios 
de comunicación 

e extrae 

conclusións a 
partir das 

coincidencias e 

diferenzas 
atopadas. 

 

1.3. Reflexiona 
sobre as 

mensaxes e 

rexeita usos 

lingüísticos que 
levan implícitos 

prexuízos e 

discriminacións. 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CAA 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

2. Analizar as 

relacions semánticas 

de polisemia e 

2.1. Coñece as 

diferenzas entre 

palabras 

CCL Proba escrita 40% 
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homonimia, e 
distinguilas a través 

do dicionario. 

homónimas e 

polisémicas. 

3.Coñecer as 
características dos 

textos xornalísticos, 

especialmente as 
características 

especíificas dos 

medios dixitais. 

. 

3.1.Redacta 
textos 

xornalísticos 

propios e 
procura 

información na 

rede para iso. 

CCL 

CAA 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

4. Recoñecer os 
compoñentes das 

formas verbais e 

identificar os verbos 

regulares. 

 

4.1. Emprega as 
formas verbais 

axeitadas en 

contextos 

determinados. 

CCL Proba escrita 40% 

5. Diferenciar os 
tipos de ditongos e 

hiatos atendendo ás 

vogais que os 

compoñen. 

 

5.1. Acentúa 
correctamente 

as palabras con 

ditongo ou hiato 
e sabe 

diferenciar o 

timbre aberto ou 
fechado das 

vogais medias 

tónicas. 

CCL 

CAA 

Proba escrita 40% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
 
UNIDADE 5 
 
OBXECTIVOS 

• Comprender os conceptos de sinonimia e antonimia, analizando as súas diferentes tipoloxías. 

• Recoñecer exemplos de sinonimia e antonimia nos textos facilitados, así como interpretar as 

súas diferentes casuísticas en contextos predefinidos para iso. 

• Estudar e analizar as diferentes tipoloxías de textos da vida académica. 

• Recoñecer as características de distintos tipos de texto da vida académica, favorecendo a 

capacidade de construír textos de produción propia con base nestas. 

• Analizar e recoñecer a estrutura morfolóxica dos verbos semirregulares e irregulares. 

• Conxugar, de maneira axeitada, verbos semirregulares e irregulares, de xeito que se amose 

o dominio das súas particularidades morfolóxicas. 

• Analizar e recoñecer a estrutura das perífrases verbais máis correntes na lingua galega. 

• Repasar e consolidar algúns casos especiais de acentuación en galego. 
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TEMPORALIZACIÓN 

12 sesións (9 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de proxecto)   

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

• Texto 
narrativo 

• A 

sinonimia e a 
antonimia 

• Textos 
da vida 

académica. O 
cuestionario. O 

resumo. O 

esquema. O 
informe. A 

presentación 

dixital. 

• O verbo 
(II): verbos 

semirregulares 

e irregulares. O 
infinitivo 

flexionado. As 

períifrases 
verbais. 

• A 
acentuación (II): 

outros casos 

especiais de 
acentuación. 

1. Aplicar os 

coñecementos 

sobre a lingua e 
as normas do 

uso 

lingüístico para 
resolver 

problemas 

de 

comprensión. 

1.1. Analiza e 

sintetiza o 

contido dun texto 
en resumos e 

esquemas que 

estruturan 
visualmente 

as ideas. 

CCL 

CAA 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

1.2. Busca o 

significado do 

léxico 

descoñecido a 
partir do 

contexto, 

analiza a forma 
das palabras 

ou usa 

dicionarios para 
contextualizar 

as acepcións. 

CCL 

CAA 

Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

1.3. Identifica a 

idea principal 

e as secundarias 

e comprende a 
relación 

existente entre 

elas. 

CCL Exposición 40% 

1.4. Relaciona 

a información 

explícita e 

implícita dun 

escrito en 

función do 

contexto. 

CCL Exposición 40% 

2. Recoñecer 2.1. Redacta CCL Proba escrita 40% 

• Coñecer, de maneira xeral, os usos do infinitivo flexionado, recoñecendo contextos de uso 

en que resulte rendible o seu emprego. 
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exemplos de 
sinonimia e 

antonimia e 

distinguir entre 

sinonimia 
absoluta e 

parcial. 

textos 
empregando 

correctamente 

sinónimos e 

antónimos. 

3. Aprender as 

características 

dalgún texto da 

vida académica. 

3.1. Sabe 

elaborar un 

cuestionario. 

CCL Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3.2. Sabe facer 

resumos e 
esquemas 

apreciando os 

trazos que 
diferenciasn 

ambas tipoloxías 

textuais. 

CCL Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

4.Conxugar de 

forma axeitada 

verbos 
semirregulares e 

irregulares, tendo 

en conta as súas 
particularidades 

morfolóxicas. 

4.1. Sabe 

conxugar verbos 

semirregulares e 
irregulares e 

sabe aplicar as 

regras de uso do 
infinitivo 

flexionado. 

CCL Proba escrita 40% 

 4.2. Recoñece 
as perífrases 

verbais. 

CCL Proba escrita 40 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

  
UNIDADE 6 

OBXECTIVOS 

• Recoñecer algunhas das relacións semánticas máis frecuentes entre as palabras. 

• Profundar no coñecemento da hiperonimia e a hiponimia. 

• Analizar o concepto de cohiponimia. 

• Coñecer, de maneira xenérica, os conceptos de meronimia e holonimia. 

• Identificar as características básicas do texto literario. 

• Recoñecer os principais trazos da linguaxe literaria, desde os recursos de repetición ata os 
recursos da linguaxe figurada. 

• Estudar o concepto de sintagma, recoñecendo as súas diferentes clases. 

• Introducir os principios básicos da análise sintáctica. 

• Aprender algunhas cuestións que entrañan certa dificultade canto á ortografía da lingua, 

nomeadamente respecto das palabras que se escriben con x e/ou s. 
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Temporalización 

10 sesións (7 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

Texto 
dialogado 

A hiperonimia 

e a hiponimia. 

A holonimia e 
a meronimia 

O texto 
literario. 

Concepto e 

xéneros. 
Concepto de 

linguaxe 

literaria. Os 

recursos da 
linguaxe 

literaria: 

recursos de 
repetición e 

recursos da 

linguaxe 
figurada. 

Os sintagmas 

A escrita do s 

e do x 

1. Recoñecer 
algunhas das 

relacións 

semánticas máis 
frecuentes entre 

as palabras. 

1.1. Sabe 
identificar un 

hiperónimo 

dunha serie de 

cohipónimos. 

CCL Proba escrita 40% 

2.Recoñecer as 

principais 

características da 
linguaxe literaria e 

os seus recursos 

estilísticos. 

2.1.Sabe 

distinguir estre 

recursos de 
repetición e 

recursos da 

linguaxe 

figurada. 

CCL Proba escrita 40% 

 2.2. Produce 
textos literarios 

sinxelos 

empregando 
metáforas, 

símiles, etc. 

CCL Exposición 40% 

3. Recoñecer o 

que é un 
sintagma, 

distinguir as 

clases de 
sintagmas e 

diferenciar o 

núcleo dos seus 

complementos. 

3.1. Distingue as 

clases de 
sintagmas e 

diferencia 

correctamenta o 
núcleo dos seus 

complementos. 

CCL Proba escrita 40% 

4.Coñecer a 

ortografía do s e 

do x 

4.1. Identifica as 

palabras que se 
pronuncian como 

eloxio das que 

se pronuncian 

como exame. 

CCL Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 
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UNIDADE 7 
 

OBXECTIVOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPORALIZACIÓN   

10 sesións (7 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 
 

  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo 

-Campo semántico 

e campo lexical 

-A narración 

literaria. Os 

elementos da 

narración. 

-A oración simple 

1. Identificar e 
diferenciar o 

campo lexical do 

campo semántico. 

 

1.1. Recoñece as 
palabras que 

están incluidas 

nun campo 

lexical, e as 

palabras que 

posúen un 
determinado 

campo 

semántico. 

CCL Proba escrita 40% 

• Analizar e diferenciar os termos campo semántico, campo lexical e campo asociativo. 

• Introducir o concepto de familia léxica. 

• Establecer os elementos propios da narración literaria. 

• Distinguir os distintos tipos de narrador que pode presentar un texto literario de carácter 
narrativo, tendo en conta a súa perspectiva (voz interna e voz externa). 

• Clasificar os personaxes dunha narración literaria segundo sexan principais ou 

secundarios. 

• Analizar o concepto de espazo narrativo, establecendo unha clasificación de acordo coas 

súas características a respecto dos seus posibles referentes reais (ou ante a ausencia deles). 

Analizar e comprender as diferenzas entre o tempo interno e o tempo externo dunha 

• Distinguir entre enunciado, frase e oración. 

• Estudar o concepto de suxeito, mais a súa estrutura, ademais de determinar cantas 
clases de suxeito se poden dar nunha oración. 

• Aprender a identificar o suxeito dunha oración, reparando naqueles casos en que as 

oracións sexan impersoais. 

• Recoñecer os casos de palabras de grafía dubidosa, nomeadamente aquelas que en 

galego se escriben con x, s, ll ou i e que teñen unha correspondencia diferente en español, 

idioma de interferencia frecuente. 
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(I). Enunciado, 

frase e oración. O 

suxeito 

-A escrita das letras 

s, x, ll, i 

 

2.Establecer os 

elementos propios 

da narración 

literaria. 

. 

2.1. Coñece as 

distintas clases 

de narrador. 

 

CCL Proba escrita 40% 

2.2. Sabe 
diferenciar os 

personaxes 

principais dos 

secundarios. 

CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

3. Distinguir as 
clases de 

enunciados que 

se poden 

encontrar nun 

texto, e coñecer 

as diferencias 

entre elas. 

3.1. Coñece o 
factor que 

diferencia unha 

oración dunha 

frase. 

CCL 

CCEC 

Proba escrita 40% 

4.Coñecer a 

ortografía de 

certas palabras 

galegas con s, x, 

ll ou i. 

4.1. Recoñece os 

casos de 

palabras de 

grafía dubidosa 

que se escriben 
con s, x, ll ou i. 

CCL Proba escrita 40% 

 
 
UNIDADE 8.  

  

• Entender o concepto de palabra e analizar os seus constituíntes. 

• Distinguir as palabras simples das palabras complexas. 

• Analizar e comprender o funcionamento da derivación afixal como un dos mecanismos 

básicos para a formación de palabras. 

• Analizar e interiorizar o concepto de novela distinguíndoa doutros xéneros e subxéneros 
narrativos. 

• Observar as diferentes modalidades de novela que se poden distinguir segundo a súa 

temática e, ademais, a verosimilitude dos sucesos narrados. 

• Coñecer algúns exemplos significativos de novelas da literatura galega e da literatura 
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universal. 

• interiorizar, de maneira significativa, aqueles trazos distintivos do xénero narrativo e ser quen 

de crear producións propias a partir deles. 

• Recoñecer o predicado dunha oración e identificar o seu núcleo. 

• Analizar e recoñecer algúns dos complementos que se inclúen no predicado, concretamente 

o complemento directo, o indirecto e o atributo. 

• Distinguir o predicado nominal do predicado verbal. 

• Repasar algunhas das grafías problemáticas, canto aos grupos consonánticos, e aprender a 

escribir e a pronunciar correctamente as palabras que os presentan. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN   

11 sesións (8 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

 

 

 

  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo 

-Palabras simples 

e complexas. A 

formación de 

palabras: a 
derivación afixal 

-A novela: 

concepto e 

tipoloxías. 

-A oración simple 

(II). O predicado. 

Complemento 

directo e 

1. Distinguir os 
elementos 

constituíntes 

dunha palabra e 

diferenciar as 

palabras simples 

das complexas. 

 

1.1. Coñece as 
diferenzas entre 

palabras simples 

e complexas e 

distingue o 

lexema dos 

diferentes 

morfemas. 

 

CCL 

CAA 

Proba escrita 40% 

1.2. Coñece o 

funcionamento 

da derivación á 

hora de formar 

novas palabras. 

CCL 

CAA 

Proba escrita 40% 
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complemento 

indirecto. O 

atributo 

-Os grupos 

consonánticos 

2. Definir o que é 
unha novela e 

diferenciar os 

diferentes tipos de 

novela segundo o 

criterio 

argumental. 

 

2.1. Recoñece as 
diferenzas entre 

unha novela e un 

conto e sabe 

clasificar outros 

subxéneros 

novelísticos de 

acordo coa 

verisimilitude dos 
sucesos 

narrados. 

 

 CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

3.Diferenciar 

nunha oración o 

suxeito e o 
predicado, e 

identificar o 

núcleo de ambos. 

3.1. Distingue o 

núcleo do 

predicado e 
identifica algún 

complemento 

neste. 

CCL Proba escrita 40% 

3.2. Sabe 

distinguir o 
predicado 

nominal do 

predicado verbal.  

CCL Proba escrita 40% 

4.Coñecer a 

grafía dos grupos 

consonánticos -
cc- e -ct- 

4.1. Sabe cómo 

se deben 

pronunciar estes 
grupos 

consonánticos, e 

coñece as regras 

básicas para 

manter ou 

simplificar estes 

grupos. 

CCL Proba escrita 40% 
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TERCEIRA  AVALIACIÓN 
 

UNIDADE 9.    

OBXECTIVOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPORALIZACIÓN   

9 sesións (7 de contido teórico + 1 de reforzo + 1 de proxecto) 

 

  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo 

-A formación de 

palabras (II): a 

composición e a 

1. Comprender os 

conceptos de 
composición e 

parasíntase. 

 

1.1. Sabe 

distinguir as 
palabras 

parasintéticas 

das palabras 

CCL 

CCEC 

Proba escrita 40% 

• Comprender os conceptos de composición e parasíntese, poñéndoos en relación con outros 

procesos de formación de palabras previamente estudados. 

•       Relacionar o concepto de parasíntese co de derivación afixal, distinguindo a mecánica que 

os separa canto á maneira de crear novas palabras. 

• Profundar no concepto de cinema, estudando os seus diferentes xéneros tendo en conta 

diversos criterios clasificatorios. 

• Entender o funcionamento de diferentes recursos da linguaxe cinematográfica. 

• Distinguir distintos tipos de plano, de ángulos e de movementos da cámara. 

• Analizar a importancia do guión cinematográfico para o produto final, pormenorizando 
algunhas das etapas que interveñen na súa creación, así como dos instrumentos que o apoian: 

storyline, storyboard etc. 

• Analizar varios fotogramas e vídeos sobre producións cinematográficas que permitan 

interiorizar os conceptos e termos estudados. 

• Analizar diversas clases de complementos propios do predicado verbal: o complemento 

predicativo, o complemento de réxime, o complemento axente e o complemento circunstancial. 

• Producir textos propios que respecten as propiedades textuais básicas. 

• Recoñecer, en diferentes enunciados, os complementos do predicado estudados na unidade, 

distinguíndoos e, á vez, relacionándoos cos complementos estudados previamente. 

• Aprender a grafía de certas palabras de grafía dubidosa, poñendo en relación a súa escrita co 
seu significado. 

 



 

98 
 

 

parasíntese. A 
familia de 

palabras. 

-O cinema e os 

xéneros 

cinematográficos. 
A linguaxe 

cinematográfica. 

O guión. 

-A oración simple 

(III). O 
complemento 

predicativo. O 

complemento de 

réxime. O 
complemento 

axente. O 

complemento 
circunstancial. 

-Palabras xuntas 

e separadas 

derivadas, e 
diferencia 

distintas 

clases de 

palabras 

compostas. 

 

2. Analizar o 

funcionamento 

dos diferentes 
recursos da 

linguaxe 

cinematográfica. 

 

2.1. Coñece un 

pouco da historia 

do cinema galego. 

 

CCL 

CCEC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2.2. Sabe 
distinguir distintos 

tipos de plano e 

angulación. 

 

CCL 

CCEC 

Exposición 40% 

2.3 Coñece a 
estrutura do guión 

no cinema. 

CCL Exposición 40% 

3.Analizar os 
complementos 

propios do 

predicado verbal. 

3.1. Recoñece 
nunha oración o 

complemento 

predicativo, o 
complemento de 

réxime, o 

complemento 
axente e o 

complemento 

circunstancial. 

CCL Proba escrita 40% 

 

 
UNIDADE 10 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OBXECTIVOS 

• Recoñecer as palabras derivadas por sufixación e prefixación, dentro do mecanismo de 

derivación afixal. 

• Apreciar as diferenzas entre sufixos e prefixos apreciativos e nocionais. 

• Coñecer as orixes da lírica e os seus trazos básicos. 

• Repasar as regras para o cómputo silábicos dos versos dun poema. 

• Aprender as licenzas métricas que se poden aplicar na contaxe silábica dos versos. 

• Analizar os tipos de rima, consonante e asonante. 

• Aprender a realizar o esquema métrico dunha composición poética. 

• Valorar a achega dos tópicos literarios ao universo poético. 

• Gozar do texto poético e interesarse polas composicións propias e alleas. 

• Comprender a clasificación da oración simple segundo os diferentes criterios que permiten 
elaborar a dita clasificación. 

• Analizar as distintas modalidades oracionais e os exemplos delas, recoñecéndoas en textos 
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TEMPORALIZACIÓN 

10 sesións (7 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de proxecto)   

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto poético 

-Os prefixos e 

os sufixos. Os 
sufixos e os 

prefixos 

apreciativos e 
nocionais 

-A lírica. O 
cómputo e a 

medida dos 

versos. A rima. 
Os tópicos 

literarios 

-As clases de 

oracións. As 

modalidades 
oracionais 

-Os signos de 
puntuación (I). 

O punto, a 

coma, o punto e 
coma 

1. Recoñecer 

as palabras 
derivadas por 

prefixación e 

sufixación, e 
diferenciar a 

derivación 

nocional da 

apreciativa. 

1.1. Coñece os 

diferentes tipos de 
sufixos apreciativos. 

 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

Proba escrita 40% 

1.2. Identifica os valores 

que achegan á base 
algúns prefixos 

nocionais. 

CCL Proba escrita 40% 

2. Estudar as 
regras para o 

cómputo 

silábico dos 
versos dun 

poema, realizar 

o seu esquema 
métrico e 

diferenciar a 

rima 
consonante da 

asonante. 

 

2.1. Sabe realizar o 
cómputo silábico dun 

verso. 

CCL 

CD 

Proba escrita 40% 

2.2. Coñece as 
licenzas métricas que 

se poden aplicar na 
contaxe silábica dos 

versos. 

CCL Proba escrita 40% 

2.3. Diferencia entre 
rima consonante e rima 

asonante. 

CCL Proba escrita 40% 

3.Coñecer a 

clasificación da 

oración simple 
atendendo ós 

diferentes 

criterios. 

3.1. Distingue unha 

oración atributiva 

dunha predicativa, e 
coñece a diferenza que 

existe entre elas. 

CCL Proba escrita 40% 
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4.Coñecer as 
regras de uso 

do punto, da 

coma e do 

punto e coma. 

4.1. Coñece cando 
debe empregar nun 

texto o punto, a coma e 

o punto e coma. 

CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

 

 

UNIDADE 11   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

  

10 sesións (7 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de proxecto) 

 

 

 

  

OBXECTIVOS 

• Recoñecer os marcadores discursivos nun texto. 

• Valorar a pertinencia dos marcadores discursivos para favorecer a cohesión textual. 

• Coñecer os trazos básicos do xénero dramático. 

• Analizar a historia do xénero dramático, valorando as súas orixes e aprendendo das 

motivacións que levaron a sociedade a desenvolvelo. 

• Diferenciar os textos que inclúe a obra dramática, distinguindo o texto dramático do texto 

teatral. 

• Recoñecer, en textos dramáticos, os constituíntes esenciais do dito texto. 

• Comprender e catalogar os recursos e elementos propios das obras dramáticas. 

• Gozar da lectura de textos do xénero teatral, así como doutros xéneros. 

• Coñecer algúns aspectos da historia do teatro galego e achegarse á súa pegada na 

actualidade. 

• Escribir textos de produción propia, que redunden no pracer artístico e creativo, respectando 
as propiedades textuais básicas. 

• Interiorizar as claves que debe cumprir un conxunto de enunciados para conformar un texto. 

• Recoñecer, en textos literarios e non literarios, as marcas referidas a cadansúa propiedade 
textual. 

• Aprender a utilizar, con propiedade, os signos de puntuación, nomeadamente os dous 

puntos, a raia e as comiñas. 

• Distinguir a raia do guión, así como os seus usos. 

 

 



 

101 
 

 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto dramático 

-Os marcadores do 

discurso 

-O teatro. 

Características. Os 
subxéneros 

dramáticos 

-As propiedades 

do texto: a 

coherencia, a 
cohesión e a 

adecuación. 

-Os signos de 

puntuación (II): os 

dous puntos, a raia 
e as comiñas. 

1. Ler dramatizada e 
comprensivamente, 

visionar pezas 

teatrais e recoñecer 
os compoñentes e 

procedementos que 

caracterizan os 

subxéneros. 

1.1. Le 
dramatizada e 

comprensivamen

te, visiona pezas 

teatrais 

e recoñece os 

compoñentes e 
procedementos 

que caracterizan 

os subxéneros. 

CCL Exposición 40% 

 2.Coñecer os trazos 
básicos do xénero 

dramático e as 

partes nas que se 
divide unha obra 

dramática. 

2.1. Distingue os 
textos que 

conforman a 

obra dramática. 

 

CCL Exposición 40% 

2.2. Coñece os 
elementos que 

interveñen 

nunha 
representación 

teatral. 

CCL Exposición 40% 

 3. Coñecer os usos 
que teñen a raia, as 

comiñas e os dous 

puntos, e a súa 
relación co texto 

dramático. 

 

3.1. Utiliza 
correctamente a 

raia, as comiñas 

e os dous puntos 

nun texto. 

 

CCL Proba escrita 40% 
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TEMPORALIZACIÓN 

9 sesións (6 de contido teórico + 1 de reforzo + 2 de 

proxecto) 

  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

-Texto narrativo 

-A fraseoloxía 

popular: as 
frases feitas e 

1. Distinguir as 
diferenzas entre 

os refráns e as 

frases feitas. 

 

1.1. Emprega 
correctamente nun 

texto refráns e frases 

feitas. 

 

CCL Observación 

diaria 

40% 

 
UNIDADE 12 

OBXECTIVOS 

• Coñecer mostras fraseolóxicas xenuinamente galegas. 

• Distinguir, no ámbito das paremias e os enunciados fraseolóxicos, os refráns e as frases feitas. 

• Detectar expresións e fraseoloxía allea ao ámbito lingüístico da lingua galega. 

• Fomentar o interese polo léxico autóctono, entendéndoo como unha prolongación dunha maneira 

de entender o mundo. 

• Aproveitar a oportunidade que brinda a literatura de transmisión oral para o entendemento da 

idiosincrasia e a cultura galegas. 

• Coñecer as características elementais da literatura de transmisión oral. 

• Recoñecer diferentes modalidades de literatura de transmisión oral. 

• Espertar o gusto polas modalidades narrativas e líricas propias da oralidade. 

• Conscientizar o alumnado sobre a importancia de conservar os falares e os produtos culturais 
propios. 

• Analizar e comprender o proceso de normalización lingüística. 

• Interiorizar o concepto de lusofonía e identificar o seu ámbito de uso. 

• Traballar diferentes prexuízos lingüísticos, articulando os argumentos conducentes ao seu 

desbotamento. 

• Aprender a utilizar con eficacia e solvencia os signos de interrogación, exclamación e as barras. 

• Producir textos propios con coherencia, cohesión e adecuación, con diferentes propósitos 

didácticos. 
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os refráns 

-A literatura de 

transmisión 
oral 

-A 
normalización 

lingüística. A 

lusofonía 

-Os signos de 

puntuación 
(III): Os signos 

de 

interrogación e 
exclamación. A 

barra 

2. Estudar dentro 
da fraseoloxía as 

expresións 

xenuinas 
galegas para 

distinguilas das 

importadas do 

español. 

2.1. Coñece e sabe 
utilizar nun texto 

moitas frases feitas 

galegas. 

 

CCL 

CSC 

Exposición 40% 

3. Profundar nas 

características 
elementais da 

literatura de 

transmisión oral, 
e recoñecer as 

súas diferentes 

modalidades. 

3.1. Aprende contos, 

lendas e mitos 

galegos. 

CCL Exposición 40% 

3.2. Escribe contos e 

lendas coas 
características 

propias da literatura 

popular. 

CCL Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

4.Coñecer o que 

é o proceso de 

normalización 

lingüística. 

4.1. Sabe en que 

consiste o proceso 

normalizador dunha 

lingua. 

CCL Proba escrita 40% 

5. Coñecer o 
concepto de 

lusofonía e 

identificar o seu 

ámbito de uso. 

5.1. É consciente da 
importancia que ten 

para a lingua galega 

formar parte da 

lusofonía. 

CCL Observación 
diaria 

(actividades) 

40% 

6.Utilizar 

correctamente 
os signos de 

interrogación, 

exclamación e 

as barras. 

6.1. Escribe textos 

onde utiliza 
correctamente os 

signos de 

interrogación, 
exclamación e as 

barras. 

CCL Proba escrita 40% 

 

5.5. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR 
NA ÁREA 

 

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante, o docente 
pasa a ser un xestor de coñecemento e o alumnado adquire un maior grado de protagonismo.  

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que no 

traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de obxectivos 

curriculares a través dos contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades que favorezan a 
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aprendizaxe dos alumnos noutras áreas.  

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos 

básicos da materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación que son, 

obviamente, extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  

Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de 
comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en grupo 
colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento 

persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.  

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes 

no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples de 
Gardner facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a comprender os contidos que 

pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.  

Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a aplicación 

dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as 

tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de 
aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

 

5.6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS 
ESIXIBLES) 

Nas propias táboas anteriores manifestamos a porcentaxe mínima necesaria para a consecución dos 

obxectivos, un 40%, téndomos en conta as múltiplas posibilidades de aprendizaxe que pode presentar 

un alumno ou alumna. De todas formas, achegamos tamén unha serie mínima de estándares esixibles 
que consideramos clave para a consecución dos obxectivos de etapa. 

 

 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
 

- Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na 

quenda que lle corresponde, respecta as opinions e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
- Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 

volumen). 

- Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas, respectando as regras 

morfosintácticas, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega. 

- Emprega espontáneamente expresións propias do galego, utilizando un léxico rico e 

variado. 

- Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non oral (a presentación, a posta en escena, 
os xestos e a mirada). 
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- Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa. 

- Comprende e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia galega. 
- Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
 

- Identifica as características de todo tipo de textos, nos que se expoñan feitos e se expliquen 

conceptos das distintas materias. 

- Identifica a idea principal e as secundarias, e comprende a relación entre elas. 

- Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 
- Identifica e utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (deíxe, 

conectores, etc.) 

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

- Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación. 

- Coñece e utiliza habitualmente diccionarios impresos ou en versión dixital. 

 

  BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
 

- Utiliza un vocabulario amplo e preciso, con rexistro axeitado á situación comunicativa. 

- Usa correctamente a puntuación para a cohexión textual. 

- Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

- Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

- Utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos 

orais e escritos. 

 
BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
 

- Distingue entre linguas mayoritarias, minoritarias e minorizadas, e aplica estes coneptos ó caso 

galego. 

- Coñece o que é un prexuízo, e rexeita todos os que se poidan asociar á lingua galega. 

- Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo da súa comarca. 

- Coñece os trazos da variedade estándar da lingua galega, e valoraa como variante unificadora. 

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

- Coñece os topónimos galegos. 

- Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 

 

 

 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 



 

106 
 

 

 
- Coñece as características propias de cada xénero, o punto de vista empregado e o uso estético 

da linguaxe nos textos literarios. 

- Le comprensivamente textos narrativos breves, e localiza os elementos estructurais e formais 

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

- Escribe textos con intención estética, partindo dos coñecementos literarios adquiridos. 

- Describe os principais trazos definitorios da linguaxe cinematográfica. 

 

5.7. RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS 

 
• O libro dixital do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 2º ESO NETEX 

• A proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 2º ESO NETEX 

• A web do profesorado 

• Apps para o móbil baixo supervisión do profesorado.  

• A plataforma Eva-edixgal, a aula virtual. 

• Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

• Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias, 

actividades de reforzo e de ampliación, material para o desenvolvemento das competencias, 
fichas de autoavaliación e a adaptación curricular. 

• Tres libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao comezo do curso, 

tras a avaliación inicial de cada un deles  e,  específicamente o profesorado que imparta clase 

no nivel, determinará ao principio do curso as lecturas obrigatorias do mesmo, tendo en conta 

as características do conxunto do alumnado dos grupos e as necesidades específicas de 

alumnos e alumnas determinados/as. 

• Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfología, léxico  ou 
calquera outra necesidade específica que se detecte. 

• Dicionarios de Lingua Galega. 

 

 

6.	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	DE	OBRADOIRO		DE	

COMUNICACIÓN	ORAL	E	A	SÚA	SECCIÓN	BILINGÜE	(materias	

de	libre	configuración	2º	ESO)	
 

 

6.1. PRESENTACIÓN E OBXECTIVOS 

 

Ante as dificultades que observamos curso a curso no noso alumnado no uso oral da 

lingua galega, o departamento de lingua galega e literatura do IES Afonso X O Sabio decidiu 



 

107 
 

 

presentar a materia de libre configuración OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN ORAL para 

asentar as bases, promocionar a lingua e sobre todo mellorar a competencia en oralidade. O 
mundo do ensino baséase nun uso memorístico da lingua e céntrase na escrita 

fundamentalmente. Tendo en conta  que a lingua galega perde falantes a diario, a mellor 

maneira e fornecer o alumnado de estratexias e lugares en que poidan reforzar pero sobre 

todo falar en galego. 

Empregar a palabra perante o público é unha habilidade cada vez máis necesaria. A 

participación democrática activa, o desenvolvemento persoal, a consecución dunha carreira 

académica exitosa e o exercicio de calquera profesión pasan hoxe en día polo satisfactorio 

desempeño en situacións variadísimas nas que a oralidade resulta extraordinariamente útil: 

debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou de proxectos de fin de 

carreira, presentacións de ideas ante asociacións e institucións... Todas estas situacións 
ampliaron o seu alcance grazas á internet e aos medios de comunicación: a comunicación 

oral, e en concreto a oratoria, xa non está limitada a determinadas responsabilidades ou 

profesións, senón que calquera persoa pode comunicarse oralmente ante unha audiencia 

global só cunha conexión á rede. Xa que logo, necesitamos aprender a falar en público para 

participarmos na mellora colectiva e democrática da realidade, para configurarmos a nosa 

traxectoria académica e profesional, e para fortalecermos unha imaxe propia positiva ante 

nós mesmas e ante as demais persoas. 

É por iso que esta materia contribúe a desenvolver destrezas vinculadas coas 

competencias clave, das que aquí destacaremos tres: a comunicación lingüística, as 

competencias sociais e cívicas e a competencia do sentido da iniciativa e espírito 
emprendedor, pois a oralidade fomenta a proactividade, o autocoñecemento e a autoestima. 

Debe concedérselles especial importancia aos estándares relacionados coa xestión 

emocional da persoa que fala. Na aula débese crear un clima emocional de confianza e 
seguridade que facilite que, progresivamente, o alumnado reforce as súas emocións positivas 

e controle a conduta asociada ás emocións negativas, evolucionando desde unha posible 

falta de confianza inicial ata a satisfacción que supón ter a oportunidade de presentar ante 

un auditorio as propias ideas e opinións. Por outra banda, inclúense contidos relacionados 

co emprego de soportes audiovisuais e informáticos que serven de apoio ao discurso. Os 

estándares de aprendizaxe vinculados con estes contidos fan fincapé na necesidade de 

considerar estes medios como simples apoios á palabra pronunciada. A persoa e o seu 

discurso deben ser sempre protagonistas. 

Por outra banda, o alumnado debe empregar a palabra e as técnicas da retórica e da 

oratoria para presentar proxectos, achegas, opinións ou refutacións en foros diversos nos 
que poida participar (xuntanzas no ámbito escolar, asociativo...) ou en simulacións de foros 

institucionais ou profesionais (intervencións de tipo político, profesional, académico...), 

optando por perspectivas innovadoras que transformen positivamente a realidade e defendan 

os dereitos fundamentais da nosa democracia.  
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Finalmente, a comunicación oral contribuirá a desenvolver habilidades persoais e 

sociais imprescindibles para o diálogo desde o respecto e a convivencia: a autoconfianza, a 
empatía e a asertividade será fundamental reafirmalas. 

 

6.2. METODOLOXÍA, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, INSTRUMENTOS E 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

En primeiro lugar, o traballo debe ser fundamentalmente práctico con actividades que 
permitan desenvolver as destrezas fundamentais vinculadas coa oralidade, sen perder nunca 

de vista a necesidade de establecer un clima de confianza e seguridade que favoreza a 

expresión do alumnado. En segundo lugar, débese fomentar o traballo cooperativo, pois 

facilita a implicación do alumnado, permite desenvolver as competencias lingüística, social e 

cívica a través da interacción, e propicia a creación dun clima adecuado para a autoavaliación 

e a coavaliación. En terceiro lugar, resulta imprescindible a coordinación e o traballo 

interdisciplinario con outras materias: moitas das habilidades desta materia son comúns a 

outras (xestión da información, comprensión de lectura, escoita comprensiva, expresión 
escrita...), polo que o tratamento integrado destes elementos competenciais suporá un mellor 

aproveitamento do tempo e redundará en beneficio da aprendizaxe do alumnado. En cuarto 

e último lugar, a metodoloxía de traballo por proxectos, sempre orientada á acción, á 

integración coherente de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes, e á creación dun 

produto real (un concurso de debate, a organización de conferencias ou presentacións...), 

parece adecuada para mobilizar todos os elementos curriculares da materia. 

Por último, cómpre non esquecer a necesidade de que os instrumentos de avaliación 

sexan variados para poder atender as diversas destrezas e competencias que traballa a 

materia e mais para valorar a evolución do alumnado. Como ferramenta, serán moi 

adecuadas as rúbricas ou escalas de valoración para recoller os datos froito da observación 
sistemática do seu traballo. Así pois, todos os contidos e estándares serán observados a 

través de procedementos e instrumentos de avaliación principalmente de observación diaria 

a través de actividades orais e exposicións con preparación previa. 

 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

 Bloque 1. O discurso persuasivo   

H 

I 

B1.1. Discursos 

persuasivos 

escritos 

(presentacións e 

B.1.1. Ler e 

comprender 

discursos 

ORB1.1.1. 

Identifica nos 

textos escritos 

os argumentos 

CCL  
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

debates). Tipos de 
discurso 

persuasivo. 

Intención 

comunicativa. 

Estrutura do texto. 

Procedementos 

retóricos. 

Características 
estilísticas. 

persuasivos sinxelos 
de diferentes tipos. 

principais e a 
tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

ORB1.1.2. 

Explica a 

intención do 
discurso. 

CCL 

ORB1.1.3. 

Identifica a 

estrutura do 
texto e a 

relación entre 

ideas.  

CCL 

CAA 

ORB1.1.4. 

Identifica as 

estratexias 

para captar a 

atención e a 

benevolencia 

da audiencia 

equilibrando o 
uso de 

recursos 

emocionais e 

racionais. 

CCL 

ORB1.1.5. 

Contrasta o 

contido do 

texto co 

coñecemento 

obtido noutras 

fontes e co que 

sabe. 

CCL 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

ORB1.1.6. 

Valora a 

influencia dos 

trazos 
lingüísticos e 

dos 

procedemento

s retóricos na 

eficacia da 

mensaxe. 

CCL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

i 

B1.2. Discursos 

persuasivos orais 

en situacións 

formais 

(presentacións e 
debates) e 

informais. Tipos de 

discurso 

persuasivo. 

Intención 

comunicativa. 

Estrutura do texto. 

Procedementos 
retóricos. 

Características 

estilísticas. 

B1.3. Pronuncia, 

voz, mirada, 

linguaxe corporal e 

presenza 

escénica. 

B.1.2. Escoitar e ver 

discursos 

persuasivos sinxelos 

de diferentes tipos. 

ORB1.2.1. 

Identifica nos 

textos orais os 

argumentos 

principais e a 
tese. 

CCL 

ORB1.2.2. 

Explica a 

intención 
persuasiva do 

discurso e 

exprésaa. 

CCL 

ORB1.2.3. 

Identifica a 

estrutura do 

texto e a 

relación entre 

as ideas que 

expón. 

CCL 

CAA 

ORB1.2.4. 

Contrasta o 

contido do 

texto co 

coñecemento 

CCL 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

obtido noutras 
fontes e co que 

sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORB1.2.5. 

Identifica os 
recursos da 

linguaxe non 

verbal, e 

describe o seu 

valor 

expresivo. 

CCL 

 Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo  

h B2.1. Concreción 

dunha mensaxe 

persuasiva. Trazos 

da mensaxe 

persuasiva: 

claridade e 

brevidade. 

B2.1. Elaborar unha 

mensaxe breve e 

clara que funcione 

como núcleo do 

discurso. 

ORB2.1.1. 

Condensa 

nunha frase 

breve e clara 

unha mensaxe 

persuasiva. 

CCL 

h B2.2. Adaptación 

do discurso ao 

contexto.  

B2.3. Estratexias 

para captar a 

atención e a 

benevolencia da 

audiencia. 

B2.4. Adaptación 

do discurso ao 
modelo textual ou 

xénero elixido. 

B2.5. Adaptación 
ao tempo e á canle 

B2.2. Adaptar a 

creación e o deseño 

do discurso ás 

características do 

contexto 
comunicativo. 

ORB2.2.1. 

Emprega nun 

texto 

estratexias 

comunicativas 
para captar a 

atención e a 

benevolencia 

da audiencia. 

CCL 

CSC 

ORB2.2.2. 

Planifica o 

discurso tendo 

en conta as 

características 

CCL 

CSC 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

de comunicación. do modelo ou 
xénero elixido. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORB2.2.3. 

Deseña o 

discurso tendo 
en conta o 

tempo e a 

canle de 

comunicación 

de que dispón. 

CCL 

CAA 

b 

e 

f 

h 

i 

B2.6. 

Documentación e 

investigación. 

Alfabetización 

mediática. 

B2.7. Tipos de 

fontes 

documentais. 

Criterios de 
selección. 

B2.8. Estratexias 

de procura. 

B2.3. Identificar e 

manexar fontes 

documentais. 

ORB2.3.1. 

Identifica as 

fontes das que 

pode obter 

información. 

 

CCL 

ORB2.3.2. 

Selecciona as 

fontes 

documentais 

máis acaídas e 

as súas 

propias 
vivencias para 

extraer 

contidos e 

ideas variadas 

relacionadas 

co tema do 

discurso. 

CCL 

b 

e 

f 

B2.9. Xestión da 

información. 

B2.4. Obter e 

organizar a 

información para 

afondar no 

ORB2.4.1. 

Analiza de 

xeito crítico a 

información 

CCL 

CD 

CAA 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

h 

i 

coñecemento do 
tema do discurso, 

mediante a 

documentación e a 

investigación. 

atopada e 
avalía a súa 

idoneidade 

para o 

obxectivo do 

seu discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORB2.4.2. 

Organiza os 

datos para o 

seu tratamento 

facendo uso 

das técnicas 

de traballo 
intelectual. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

b  

e 

h 

B2.10. Selección 

das ideas. Tipos de 

contidos: contidos 
lóxicos (datos, 

teorías, citas...) e 

os emocionais 

(anécdotas, 

imaxes, vídeos...). 

B2.5. Seleccionar as 

ideas máis 

adecuadas e 
organizalas nunha 

estrutura ordenada e 

eficaz. 

ORB2.5.1. 

Selecciona as 

ideas 
combinando 

equilibradame

nte os contidos 

lóxicos cos 

emocionais, 

para construír 

unha proposta 
persoal e 

orixinal. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

b  

e 

h 

B2.11 Recursos 

argumentativos: 
premisas, teses e 

siloxismos. 

B2.6. Empregar 

recursos propios da 
argumentación. 

ORB2.6.1. 

Emprega con 
propiedade os 

recursos 

propios da 

argumentación

. 

CCL 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

b  

e 

h 

B2.12. Estrutura do 

discurso: 

introdución, 

desenvolvemento 
e conclusión. 

Disposición das 

ideas. 

B2.7. Organizar as 

ideas nunha 

estrutura ordenada e 

eficaz. 

ORB2.7.1. 

Organiza os 

contidos nunha 

estrutura clara 
e eficaz, na 

que se observa 

unha 

introdución, 

unha 

conclusión e 

un 
desenvolveme

nto coherente 

do corpo do 

discurso. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

h 

B2.13. 

Textualización do 

discurso.  

B2.14. Coherencia 

e cohesión. 

B2.15. Corrección 

lingüística. 

B2.16. Figuras 
retóricas: 

metáfora, 

paralelismo, 

antítese, 

interrogación 

retórica... 

B2.8. Redactar o 

discurso con 

corrección 

lingüística, 

creatividade e 

eficacia persuasiva. 

ORB2.8.1. 

Redacta o 

discurso con 

coherencia, 

cohesión e 

corrección 

lingüística. 

CCL 

CAA 

ORB2.8.2. 

Emprega 

recursos 

retóricos 

básicos de 
maneira 

orixinal e ao 

servizo da 

eficacia 

persuasiva. 

CCL 

CAA 

CCEC 

e 

h 

B2.17. Proceso de 

revisión. 

B2.9. Realizar o 

proceso de revisión 

ORB2.9.1. 

Realiza 
CCL 

CAA 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

Correctores. do texto. sucesivas 
revisións, 

correccións e 

melloras do 

texto, 

axudándose da 

autoavaliación 

e da 

coavaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORB2.9.2. 

Utiliza as TIC 

nos procesos 

de revisión da 
corrección 

ortográfica. 

CCL 

CD 

CAA 

 Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo  

b 

g 

B3.1. 

Memorización do 

discurso. Regras 

mnemotécnicas. 

B3.1. Desenvolver 

estratexias 

mnemotécnicas do 

discurso a partir de 
secuencias 

pequenas ata dar co 

texto completo. 

ORB3.1.1. 

Desenvolve 

estratexias 

propias para 
memorizar un 

texto. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

b 

g 

B3.2. 

Interiorización do 

discurso. 

B3.2. Memorizar o 

discurso deixando 

espazo para a 

improvisación e a 

espontaneidade. 

ORB3.2.1. 

Presenta un 

texto 

aprendido sen 

perder a 

improvisación 

e a 

espontaneidad

e. 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

d 

g 

B3.3. Xestión 

emocional para 

falar en público 

(entusiasmo, 
confianza e 

seguridade). 

B3.3. Potenciar as 

emocións positivas 

na exposición 

perante o público. 

ORB3.3.1. 

Realiza unha 

exposición na 

que procura 
manifestar 

confianza, 

seguridade e 

serenidade 

para gozar da 

oportunidade 

de presentar o 
seu discurso 

perante un 

auditorio. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

g 

B3.4. Xestión das 

emocións 

negativas. 

B3.4. Controlar a 

conduta asociada ás 

emocións negativas 

ante situacións 

comunicativas con 

público.  

ORB3.4.1. 

Recoñece as 

emocións 

negativas 

(medo 

escénico, 

inseguridade, 

nerviosismo...) 

como unha 
manifestación 

natural da 

exposición 

perante o 

público. 

CSIEE 

ORB3.4.2. 

Desenvolve 

estratexias 

propias e 

saudables para 

controlar a 
conduta 

CCL 

CSC 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

asociada ás 
emocións 

negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h B3.5. Dicción: 

pronuncia, volume, 
ritmo, ton, 

modulación, 

intensidade, 

pausas e silencios. 

B3.5. Pronunciar con 

corrección, claridade 
e expresividade. 

ORB3.5.1. 

Pronuncia con 
corrección e 

claridade un 

texto de 

creación 

propia. 

CCL 

ORB3.5.2. 

Emprega con 

especial 

coidado o ritmo 

de elocución 

natural de xeito 

que permita 
seguir a 

exposición con 

facilidade. 

CCL 

CAA 

ORB3.5.3. 

Emprega as 

pausas, os 

silencios e os 

cambios de ton 

e de ritmo de 

maneira 

significativa, 
para potenciar 

o poder 

expresivo do 

seu discurso. 

CCL 

CAA 

h B3.6. Kinésica: 

comunicación 

B3.6. Empregar a 

linguaxe corporal e a 

ORB3.6.1. 

Emprega 
CCL 



 

118 
 

 

 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

corporal. Tics. 

B3.7. Proxémica: 

espazo escénico. 

B3.8. Naturalidade 

fronte a 

artificiosidade. 

presenza escénica 
como códigos 

comunicativos para 

enxalzar a 

expresividade e 

eficacia do discurso. 

nunha 
exposición a 

mirada, a 

posición do 

corpo e a 

xestualidade 

de maneira 

natural, 

eliminando 
progresivamen

te pequenos 

vicios e tics 

inadecuados. 

CAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORB3.6.2. 

Ocupa o 

espazo con 

naturalidade e 

personalidade, 

evitando o 

artificio. 

CCL 

e 

h 

l 

B3.9. Soportes 

informáticos e 

audiovisuais para 

apoiar o discurso. 

B3.7. Utilizar 

programas 

informáticos e 

audiovisuais para o 
deseño de 

presentacións co fin 

de potenciar o 

significado e a 

expresividade do 

discurso. 

ORB3.7.1. 

Deseña 

presentacións 

con 
diapositivas 

sinxelas, claras 

e creativas, e 

emprega con 

moderación os 

recursos 

audiovisuais.  

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 Bloque 4. Oratoria, valores e educación emocional  

a B4.1. Oratoria para 

a construción da 

B4.1. Usar a oratoria 

como un instrumento 

ORB4.1.1. 

Emprega nun 
CAA 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

d 

g 

l 

m 

veracidade do 
discurso. 

ético para a 
construción ou 

aproximación 

colectiva á verdade. 

discurso as 
estratexias da 

retórica e da 

oratoria de 

maneira ética e 

honesta, 

recoñecendo 

as debilidades 

do razoamento 
propio e 

valorando as 

achegas do 

razoamento 

alleo. 

CSC 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORB4.1.2. 

Identifica as 

estrataxemas 

que terxiversan 

a información. 

CAA 

CSC 

a 

d 

l 

m 

o 

B4.2. Oratoria para 

a participación 

activa na 

democracia. 

B4.2. Elaborar textos 

para intervir en 

ámbitos de 

participación social, 

reais ou simulados, 
con respecto polas 

normas de 

convivencia e 

procurando a 

resolución pacífica 

dos conflitos. 

ORB4.2.1. 

Presenta 

proxectos, 

achegas, 

opinións ou 
refutacións en 

ámbitos orais 

diversos reais 

ou ficticios. 

CSC 

CSIEE 

ORB4.2.2. 

Elabora 

discursos para 

a defensa 

lexítima de 

CSC 

CSIEE 
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 Obradoiro de comunicación oral. 2º de ESO   

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
 

CC 

Grao mínimo 

esixible 

dereitos 
establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

 

B4.3. 

Representación 

das habilidades 
persoais e sociais 

no discurso. 

Autoconfianza, 

empatía e 

asertividade. 

B4.3. Desenvolver as 

relacións 

interpersoais e a 
propia personalidade 

grazas ao uso cívico 

da palabra. 

ORB4.3.1. 

Recoñece a 

manifestación 
das súas 

habilidades 

intrapersoais a 

través do 

discurso. 

CSC 

ORB4.3.2. 

Presenta as 

súas ideas 

desde unha 

perspectiva 

empática e sen 

agredir as 
outras 

persoas. 

CAA 

CSIEE 

ORB4.3.3. 

Desenvolve 

habilidades 

asertivas para 

expor as 

propias ideas 

con 

honestidade, 

afirmando os 
propios 

dereitos. 

CAA  

CSC 

CSIEE 
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6.3. XUSTIFICACIÓN E PRESENTACIÓN DA SECCIÓN BILINGÜE DA MATERIA 
(FRANCÉS) 

 
 
INTRODUCIÓN 
 
As Seccións Bilingües xorden da necesidade de proporcionar os medios necesarios para que o 
alumnado dos centros educativos adquira unha maior competencia plurilingüe e pluricultural coherente 
coas directrices que a Unión Europea propón aos seus países membros e que a nosa sociedade actual 
demanda.  
 
Os beneficios desta política lingüística redundarán en aspectos moi diversos que abranguen desde 
unha maior integración, ata o fortalecemento de valores como a tolerancia e a igualdade, pasando por 
unha maior capacidade de adaptación ao mercado laboral. As linguas estranxeiras convértense no 
idioma vehicular para o ensino de determinadas áreas non lingüísticas, favorecendo deste xeito o uso 
comunicativo do idioma estranxeiro, xa que se fomenta aprender non xa o idioma, senón aprender “no 
idioma”, de aí que se involucren outras áreas. 
 

O presente proxecto expón as liñas fundamentais do traballo que se desenvolverá, isto é, xustificación, 
obxectivos e contidos (lingüísticos e non lingüísticos), metodoloxía e criterios de avaliación da materia 
Obradoiro de Comunicación Oral de 2º de ESO, proposta para a creación da sección bilingüe galego-
francés. 
 
A materia Obradoiro de Comunicación Oral está concibida como un achegamento de forma 
compartida aos saberes das outras materias do currículo, potenciando a aprendizaxe por 
competencias. O seu obxectivo primordial é traballar a multiplicidade que está nos saberes para 
construír un coñecemento global. Estas características correspóndense  perfectamente co espírito das 
sección bilingües, isto é, a aprendizaxe integrada de contidos e linguas. A coincidencia no obxectivo é 
evidente: a integración de saberes desde a potenciación das destrezas orais. 
 
Por todo isto, propoñemos continuar neste curso 2021-2022 coa sección bilingüe (galego-francés) na 
materia Obradoiro de Comunicación Oral de 2ºESO. 
 
Os fins principais deste proxecto son dous: o coñecemento por parte do alumnado da diversidade 
cultural europea e a mellora das súas destrezas orais. Por medio da utilización de sinxelas estruturas 
lingüísticas orais e escritas das linguas galega e francesa, farase  un estudo comparativo da xeografía, 
usos, costumes, tradicións... dos diferentes países da Unión Europea. As linguas galega e francesa 
serán pois os vehículos utilizados para a aprendizaxe dunha realidade non lingüística. 
 
 
 PROFESORADO E ALUMNADO PARTICIPANTE 

● Profesorado 
Profesora da materia non lingüística: Vítor Torreiro García 

Profesora coordinadora Begoña Lourido  
 

● Alumnado:  
 
2º ESO: un grupo de entre doce e trinta alumnos 

 
 OBXECTIVOS 
 
Estes expoñen dun xeito conxunto, obxectivos curriculares da materia e os das linguas francesa e 
galega, é dicir, son obxectivos lingüísticos e non lingüísticos que teñen como fin o desenvolvemento 
das seguintes capacidades: 
 

1. Comprender mensaxes orais e escritas claras e sinxelas, relativas aos costumes e 
tradicións  doutros  países. 
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2. Utilizar oralmente as linguas galega e francesa para a produción de expresións 

comprensibles (fórmulas de cortesía, cancións, ...) 
 

3. Escribir con cohesión e coherencia textos sinxelos que expresen os coñecementos 
adquiridos: situación xeográfica, usos, costumes, etc. 

 
4. Ler de forma comprensiva textos adecuados ás súas capacidades. 

 
5. Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se fala 

a lingua francesa cos dos outros países. 
 

6. Reforzar a educación lingüística. A aprendizaxe de coñecementos culturais e sociais a 
través das linguas galega e francesa favorecerán o dominio das mesmas así como a 
eliminación de prexuízos lingüísticos, o incremento de ámbitos de uso da lingua galega 
e a ampliación das posibilidades de uso da lingua galega como instrumento 
multicultural.  

 
7. Fomentar a participación (no futuro) do alumnado nos diferentes programas educativos 

da Unión Europea. 
 

8. Impulsar unha apertura cultural. A utilización dunha segunda lingua estranxeira permite 
poñer en relación distintos xeitos de percibir e describir a realidade, favorecendo o 
interese por outras culturas, por outras formas de pensar o mundo.  

 
 CONTIDOS 
 
Neste apartado sinalaremos que partindo das destrezas específicas da aprendizaxe das linguas 
extranxeiras, escoitar, falar, ler e escribir, os contidos lingüísticos resúmense nos seguintes: 

a) Comprensión oral e escrita dos textos relacionados con cada tema. 
b) Redacción de enunciados sinxelos e previamente coñecidos. 
c) Lectura de diferentes mensaxes básicas. 
d) Verbalización do léxico específico de cada tema.  
 

A consecución destes contidos lingüísticos levarase a cabo a través dos contidos non lingüísticos que 
a continuación se relacionan: 

 
1. Identificación dos principais costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países 

europeos. 
 

2. A diáspora galega na Europa francófona. Galego-franceses de sona. 
 

3. Comparación de aspectos da vida doutros países cos propios. 
 

4. Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. 
 

5. Coñecemento de trazos moi básicos dos países da Unión Europea e identificación das 
linguas que se falan neles. 

 
6. Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes 

a outras culturas. 
 

7. Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural europea e aceptación da 
propia pertenza a esta. 

 
8. Uso guiado de estratexias que permiten a adquisición de novos coñecementos: 

introdución das TIC  no proceso ensino-aprendizaxe. 
 

9. Memorización de producións orais breves significativas (refráns, fórmulas orais breves  
para manter a atención...) 
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METODOLOXÍA 
 
A metodoloxía está esencialmente baseada na comprensión de contidos que son transmitidos a través da lingua. 
Por iso, canto máis sistemática sexa a integración destes, mellores serán os resultados. Unha sección bilingüe 
ofrece oportunidades para experimentar e pensar noutra lingua, utilizándoa para desenvolver competencias e 
habilidades de aprendizaxe (cognitivas) e de comunicación (lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas e 
estratéxicas), sen esquecer o papel esencial das TIC como recurso de investigación previo á exposición oral. 
Esta metodoloxía implica non só lingua senón múltiples modos de comunicar significado (debuxos, gráficas, 
táboas, etc). 
  
Tendo en conta que a gran maioría do alumnado estará no seu segundo ano de contacto coa lingua 
francesa, as estratexias metodolóxicas serán as seguintes: 
 

1. Atención á experiencia previa do alumnado, e ás súas necesidades  na materia. 
 

2. Integración progresiva da lingua adicional a través de estruturas lingüísticas sinxelas. 
 

3. Interiorización por parte do alumno dos contidos propios da materia mediante 
estratexias de comprensión e aplicación de modelos e estruturas fixas. 

 
4. Tolerancia do profesor ante os erros. Non sancionar, senón convidar á reflexión e á 

corrección. 
 

5. Planificación da materia. A lingua adicional integrarase progresivamente en cada 
avaliación atendendo aos contidos.  Por exemplo, a aprendizaxe de vocabulario, 
expresións, cancións, etc., das distintas festas que se celebren en cada trimestre. 

 
6. Fomento do traballo en grupos. 

 
7. Busca de información. Os alumnos realizarán un traballo de investigación sobre algún 

dos aspectos tratados, nun país da Unión Europea. 
 

8. Integración da materia Obradoiro de Comunicación Oral na biblioteca. Os alumnos 
consultarán fontes documentais diversas en soportes e formatos diferentes que 
estarán a súa disposición na biblioteca escolar.  

 
9. Uso recorrente das novas tecnoloxías e dos medios de comunicación. 

 
10. Exposición oral, escrita e en soporte informático do traballo realizado. 

 

 COMPETENCIAS 
 
A avaliación da materia ten como referente a contribución á consecución das competencias básicas, 
facendo fincapé nos seguintes aspectos: 
 

� Competencia en comunicación lingüística 
 

� Competencia dixital 
 

� Competencia para aprender a aprender 
 

� Competencia en resolución de problemas 
 

� Competencia en habilidades sociais e autonomía 
 
 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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Aínda que o alumnado que cursará a materia bilingüe, o fará de modo opcional, e descartaranse no 
momento de formalizar a matrícula aqueles alumnos que necesiten reforzo, ao comezo do curso 
procederase á identificación mediante unha proba inicial, de calquera tipo de dificultade (dificultades 
de comprensión, lectoras, expresivas, etc.). Os resultados iranse confirmando ou non ao longo do 
curso, poñendo as medidas pertinentes en función da solución dos problemas de aprendizaxe.  
 
A variedade de soportes (formato papel, formato dixital, formato audiovisual ou PDF) permitirán 
adaptarse a todas as situacións, ás diferenzas de niveis e ás diferenzas de perfís de aprendizaxe. O 
obxectivo fundamental é responder á multiplicidade de casos escolares.   
 

 AVALIACIÓN  

Os criterios de avaliación terán en conta as competencias mencionadas e os coñecementos lingüísticos 
adquiridos. Serán os seguintes: 

 
1. Comprender informacións específicas relevantes de mensaxes orais sinxelas 

relacionadas cos temas tratados. 
 

2. Interpretar e producir mensaxes significativas en papel ou en formato dixital. 
 

3. Comparar costumes doutros países cos propios. 
 

4. Comunicarse en parella ou en grupo para satisfacer as necesidades básicas de  
comunicación. 

 
5. Propoñer ideas e manifestar opinións en francés e galego acerca dos temas estudados. 

 
 CONCLUSIÓNS 
   
En conclusión, entendemos que o proxecto que presentamos contribúe a que o alumnado adquira un 
coñecemento multicultural e unha competencia lingüística por medio dunha aprendizaxe integrada. Os 
contidos e a lingua conxuntamente, farán posible que os nosos alumnos sexan capaces de  acercarse 
a outras realidades culturais e de que sintan a necesidade de comunicarse para expresar a súa propia 
valorándoas de forma positiva. 

 
 

7.	TERCEIRO	DA	ESO	
 

7.1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 3.º ESO 

  

 1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes 

intencións comunicativas. 

  2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación audiovisual. 
  3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais cunha fonética 

galega correcta. 

  4. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a súa opinión e 

mostrando respecto cara á dos demais. 

  5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de forma 

individual ou en grupo. 
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  6. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 

organizados, sobre temas da vida cotiá ou académica.  
  7. Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC.  

  8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes 

intencións comunicativas. 

  9. Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera tipo de prexuízo. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para 

producir creacións propias. 

11. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais ou do 

ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 
12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

13. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e 

progresar na aprendizaxe. 

14. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

15. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención a posibles 

interferencias. 

16. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 
17. Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos. 

18. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses parámetros. 

19. Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

20. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais.  

21. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.  

22. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais iniciativas 

normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos. 
23. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios 

ata 1916. 

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

25. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante unificadora. 

26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916. 

28. Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

29. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados en clase.  

 

 

7.2. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques. O alumnado deberá 

adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura xeral. Os alumnos 
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e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer que das súas actuacións e 

coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

 

CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

Escoitar 

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

audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación, 

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

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

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas). 

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

respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou do 

alumnado. 

Falar 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica 

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados 

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

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

Ler 

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

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

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e distinción 

dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

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

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

do emisor dos textos expositivos e explicativos. 

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

e seleccionar a información. 

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

discriminacións. 

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

 

Escribir 

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

convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

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

fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes. 

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

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e respecto 

polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

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

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

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

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

fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

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

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

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras fontes de 

consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como 

fonte de obtención de información. 

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

comunicación eficaz. 

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

B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara á 

mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada. 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular 

os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos de cohesión textual 

como a referencia interna de tipo léxico. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construcción dos parágrafos e a vinculación e 

progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo a estes 
valores. 

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

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

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

necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B4.3. A lusofonía. 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en canto a 

usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio), con aproximación aos prexuízos 

lingüísticos máis evidentes. 
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B4.5. O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso 
e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo 

do uso normalizado da lingua galega. 

B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e 

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

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

B4.8. Os prexuízos lingüísticos. 

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

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar, uso 

normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da variante 

estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as 

súas orixes na Idade Media ata 1916. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916. 

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

literarios representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

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

B5.6. (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión 

dos sentimentos e xuízos. 

7.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 

principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de comunicación 
audiovisual. 

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

crónicas e reportaxes). 

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

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, analizar 

criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes discriminatorias 
implícitas. 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa 

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

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e 

extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

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

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

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 

argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera 

das variedades dialectais. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas principais 
e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e diferenciar as explicacións 

dos argumentos. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios 

e mesas redondas dentro do ámbito académico e elabora un esquema ou resumo. 

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

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

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

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

a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 

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

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

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción 

oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón solucións 

para melloralas. 

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

pronunciar a lingua galega. 

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

B1.7. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

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

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

e coloquios. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita 

activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

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

forma individual ou en grupo. 

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

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

as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, 

así como a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal 

xordo). 

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

e fraseoloxía adecuada. 

LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en 

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

público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

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

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

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, castelanismos) 

nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 
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B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, 

sobre temas da vida cotiá ou académica. 

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

opinión. 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar 

unha información ou un servizo. 

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

e á situación comunicativa. 

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

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

planificadas. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 

incorporalos ás súas producións. 

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

visualmente. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

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

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

e mapas conceptuais. 

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

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

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

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos, 

escollas léxicas) coa tipoloxía textual: convocatoria, actas de reunión, regulamentos. 

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

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

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

xornalísticos. 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os expositivos e 

explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente os 

expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs 

temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

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

mapas conceptuais. 

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

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

expositivos e explicativos. 

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

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros recursos 

relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de 

internet para obter, organizar e seleccionar información. 

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

detectar prexuízos e descriminacións. 

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

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

discriminatorias. 

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

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

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica, entoación) e emprega 

a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

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

convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, 

segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións, 

intervencións en foros. 
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B2.10.Producir, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos informativos e de opinión, 

fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas, reportaxes. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos expositivos do ámbito académico: informes, 

proxectos sobre tarefas académicas das distintas materias curriculares. 

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

outras fontes de información. 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: citas 

bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, 

capítulos... 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con respecto 

polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación 

comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para 

planificar e organizar os seus escritos. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos 

relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

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

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para acadar a coherencia e cohesión 

interna (conectores, tratamento de formas verbais). 

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

estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

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

escritas. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos, correctores ortográficos) para organizar os 

contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

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

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos 

e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
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B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía. 

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

formal da lingua. 

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

escritos e orais. 

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

categorías gramaticais. 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa 

intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

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

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

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

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

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

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de 

consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolve as 

súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

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

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

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

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

desempeñan. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferencia os 

elementos que as desempeñan. 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os diferentes 

conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle 

achegan cohesión a un texto. 

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

estes parámetros. 
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LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en 

producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

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

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

recoñece a postura de cada emisor. 

B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis... 

recensión de libros e películas, obras de teatro...) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais e valora positivamente as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

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

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 
importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta comunidade cultural. 

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

pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

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

realidade galega. 

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

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

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

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

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

galega. 

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

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

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

LGB4.2.4. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara ao 

uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no 

desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.2.5. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.2.6. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. 

LGB4.2.7. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.3. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 

os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 

desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.4. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados 

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

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

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

promoción. 

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

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter 

sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa 
contorna. 

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

propia. 

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

LGB4.6.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 

unificadora. 

LGB4.6.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 

súa zona. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas 

orixes na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas orixes 

na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 

característicos. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da Literatura Galega 

desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

LGB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega desde a 

Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período 

da literatura galega correspondente. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente. 

LGB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas 
e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época(s)/ período(s). 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 
1916. 
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LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 
1916. 

LGB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916 e 

escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos 

representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan 

textos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destas. 

LGB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e 

cita axeitada destas. 

LGB5.5.2. Emprega diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destes. 

B5.6. (Re)crear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados 

na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

LGB5.6.1. (Re)crea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula. 

LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 

7.4. OBXECTIVOS , CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTRATEXIAS 
METODOLÓXICAS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR AVALIACIÓNS 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Clasificar textos segundo a canle de transmisión, o tema e a intención comunicativa. 

-  Ampliar o vocabulario relacionado coas redes sociais. 

-  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

-  Identificar as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan. 

-  Coñecer a formación da lingua galega e a súa evolución. 
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-  Coñecer as principais características e mostras da literatura popular. 

-  Crear adiviñas seguindo uns pasos dados. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Os textos: 
definición e 

clases. 

-  Vocabulario 

relacionado 

coas redes 
sociais. 

-  Regras de 

acentuación. 

-  Unidades 

lingüísticas. 

-  O galego, lingua 
románica. 

-  Voces 

patrimoniais, 

cultismos e 
semicultimos. 

-  Elementos de 

substrato e de 

superestrato. 

-  Nacemento do 
galego-

portugués. 

-  A literatura 

popular, 

características e 
xéneros. 

-  A literatura 

popular en 

prosa: conto e 
lenda. 

1.  Comprender que é 

un texto e coñecer 
as distintas clases 

de textos segundo 

a canle de 

transmisión, o 
tema e a intención 

comunicativa. 

1.1.  Le con atención 

un texto e 
clasifícao 

segundo 

diferentes 

criterios. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Ampliar o 

vocabulario básico 

relacionado coas 
redes sociais. 

2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o 
campo 

semántico das 

redes sociais. 

CCL, 

CD 

Observación diaria 

(actividades) 
40% 

3.  Aplicar 

correctamente as 
regras de 

acentuación. 

3.1.  Aplica 

correctamente 
as regras de 

acentuación. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.  Coñecer as distintas 

unidades 
lingüísticas e as 

disciplinas que se 

ocupan do seu 

estudo. 

4.1.  Discrimina as 

diferentes 
unidades 

lingüísticas. 
CCL 

Observación diaria 40% 

5.  Coñecer a formación 

da lingua galega e 

a súa evolución 

desde as súas 

orixes ata o 
nacemento do 

galego-portugués. 

5.1.  Diferencia 

palabras 

patrimoniais, 

cultismos e 

semicultismos e 
coñece as 

principais 

transformacións 
que sufriron as 

palabras 

patrimoniais. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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-  A literatura 
popular en 

verso. 

  5.2.  Recoñece os 

elementos de 
substrato e 

superestrato na 

lingua galega. 

Proba escrita 40% 

  6.  Coñecer as 

principais 
características e 

mostras da 

literatura popular, 

tanto en prosa 
como en verso. 

  6.1.  Coñece as 

principais 
características 

da literatura 

popular e 

identifica os 
xéneros da 

prosa máis 

abondosos: o 
conto e a lenda. 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

Exposición oral 40% 

  6.2.  Recoñece os 

diferentes tipos 

de cantigas. 

Exposición oral 40% 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 
significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar ou 

complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 
literatura. 
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UNIDADE 2 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Coñecer os elementos propios dos textos narrativos. 

-  Ampliar o vocabulario relacionado plantas aromáticas e medicinais. 

-  Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico. 

-  Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. 

-  Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. 

-  Coñecer as principais características e xéneros da literatura galego-portuguesa medieval. 

-  Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo 

 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Os textos: a 

narración. 

-  Vocabulario 
relacionado coas 

plantas 

aromáticas e 

medicinais. 

-  O acento 
diacrítico. 

-  Estrutura e 

clasificación das 

palabras. 

-  O galego na 
Idade Media: 

status e 

características. 

-  A literatura 
galego-

portuguesa 

medieval: 
clasificación. 

-  A lírica medieval: 

cancioneiros; 

autores e 
intérpretes. 

1.  Ler con fluidez e 

comprensión 

un texto 
narrativo e 

comentalo 

tendo en 
conta os 

elementos 

que o 

caracterizan. 

1.1.  Le con fluidez e 

atención un 
texto narrativo 

e analiza os 

elementos 
que lle son 

propios: 

narrador, 

personaxes, 
espazo, 

tempo e 

argumento. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Ampliar o 

vocabulario 

básico 
relacionado 

coas planta 

aromáticas e 
medicinais. 

2.1.  Coñece e aplica 

o vocabulario 
que conforma 

o campo 

semántico das 
plantas 

aromáticas e 

medicinais. 

CCL, 

CMCT 

Observación diaria 

(actividades) 
40% 

3.  Aplicar 

correctamente 

o acento 

diacrítico. 

3.1.  Aplica 

correctamente 

as regras de 
uso do acento 

diacrítico. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.  Descompoñer 

as palabras 

4.1.  Analiza o 

lexema e os CCL 
Proba escrita 

 

40% 
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-  A cantiga de 
amigo: 

variedades 

temáticas e 

recursos formais. 

nos seus 
constituíntes e 

clasificalas 

segundo a 

súa estrutura. 

morfemas 
dunha palabra 

dada. 

4.2.  Recoñece 

palabras 

formadas por 

prefixación e 
sufixación e 

explica o 

significado 
dalgúns 

sufixos 

derivativos e 
alterativos. 

4.3.  Diferencia 
palabras 

simples, 

derivadas, 
compostas e 

parasintéticas, 

e forma 
familias 

léxicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba escrita 

5.  Coñecer a 

situación do 
galego na 

Idade Media e 

recoñecer 
algunhas 

características 

lingüísticas do 
galego 

medieval. 

5.1.  Coñece a 

situación do 
galego na 

Idade Media e 

identifica 
algunhas das 

súas 

características 
lingüísticas. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

6.  Coñecer as 

principais 

características 

e xéneros da 
literatura 

galego-

portuguesa 
medieval. 

6.1.  Coñece a orixe e 

o corpus da 

literatura 

galego-
portuguesa 

medieval. 

6.2.  Identifica, 

comenta e 
crea cantigas 

de amigo. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual, etc. 
-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar ou 

complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 
-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 

literatura. 

 

 

UNIDADE 3 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creacións propias. 

-  Coñecer o vocabulario básico do campo semántico das emocións e os sentimentos. 
-  Aplicar correctamente os signos de puntuación. 

-  Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasificalos. 

-  Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o feminino e o plural. 

-  Comprender o concepto de plurilingüismo. 

-  Coñecer as principais características das cantigas de amor. 

 
 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixibl

e 

      
-  Lectura: texto 

narrativo. 

1.  Ler con fluidez e 

comprensión 

un texto 

1.1.  Le con fluidez e 

atención un 

texto e 

CCL, 

CD, 

CAA, 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 



 

145 
 

 

-  Os textos: a 
descrición. 

-  Vocabulario 

relacionado 

coas emocións 

e os 
sentimentos. 

-  Os signos de 

puntuación: o 

punto, a coma 
e o punto e 

coma. 

-  O substantivo: 

caracterizació
n semántica, 

morfolóxica e 

sintáctica. 

-  O 
plurilingüismo. 

-  A cantiga de 

amor: temas, 

tipos e 
recursos 

formais. 

narrativo e 
comentalo 

seguindo uns 

criterios. 

identifica as 
características 

do texto 

descritivo. 

1.2.  Escribe textos 

descritivos. 

CCEC 

2.  Ampliar o 

vocabulario 

básico 
relacionado 

coas 

emocións e 
os 

sentimentos. 

2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario 

que conforma 
o campo 

semántico das 

emocións e os 
sentimentos. 

CCL, 

CSC 

Observación diaria 

(actividades

) 

40% 

3.  Aplicar 

correctamente 

os signos de 

puntuación. 

3.1.  Aplica 

correctamente 

o punto, a 

coma e o punto 
e coma. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.  Categorizar e 

clasificar 
substantivos e 

formar o 

feminino e o 
plural. 

4.1.  Identifica 

substantivos 
morfolóxica e 

sintácticament

e e clasifícaos 
segundo o seu 

significado e 

segundo a súa 
estrutura. 

4.2.  Identifica 
substantivos 

femininos e 

masculinos e 
forma o 

feminino de 

substantivos 
dados. 

4.3.  Forma o plural de 
substantivos 

simples e 

compostos. 

CCL 

Proba escrita 40% 
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5.  Comprender o 

concepto de 
plurilingüismo. 

5.1.  Comprende o 

concepto de 
plurilingüismo 

e enténdeo 

como unha 

realidade de 
carácter 

universal. 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 

6.  Coñecer as 

principais 

característica

s das cantigas 
de amor. 

6.1.  Identifica e 

comenta 

cantigas de 

amor. 

CCL, 

CCEC
, 

CAA 

Proba escrita 40% 

 
 
 
 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 
-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula para que os alumnos e alumnas se sintan a gusto 

para expresarse oralmente. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha gramática 

como material de apoio, agora que empezan coa análise sintáctica das unidades da lingua; 
realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar 

ou complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 
-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 

literatura. 
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UNIDADE 4 
 

   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Identificar as características do texto dialogado. 

-  Coñecer o vocabulario básico do campo semántico do universo. 

-  Aplicar correctamente os signos de puntuación. 

-  Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos 
nos que pode aparecer. 

-  Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalización lingüística. 

-  Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que se agrupan 

na categoría de xéneros menores. 

-  Reescribir textos. 

 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: texto 

dialogado. 

-  Os textos: o 

texto 
dialogado. 

-  Vocabulario 

relacionado co 

universo. 

-  Os signos de 
puntuación: os 

dous puntos, 

os puntos 
suspensivos e 

a raia. 

-  O adxectivo: 

caracterización 

semántica, 
morfolóxica e 

sintáctica. 

1.  Ler con fluidez e 

comprensión 

un texto 
dialogado e 

comentalo 

seguindo uns 
criterios. 

1.1.  Le un texto e 

coméntao 

analizando as 
características 

lingüísticas e 

as marcas 
gráficas dun 

texto 

dialogado. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Ampliar o 

vocabulario 

básico 
relacionado co 

universo. 

2.1.  Coñece e aplica 

o vocabulario 

que conforma 
o campo 

semántico do 

universo. 

CCL, 

CMCT 

Observación diaria 

(actividades) 
40% 

3.  Aplicar 

correctamente 

os signos de 
puntuación. 

3.1.  Aplica 

correctamente 

os dous 
puntos, os 

puntos 

CCL 

Proba escrita 40% 
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-  O bilingüismo, 
a diglosia e a 

normalización 

lingüística. 

-  A cantiga de 

escarnio e 
maldicir: tipos, 

temas e 

recursos 
formais. 

-  Os xéneros 

menores. 

-  Reelaboración 

de textos. 

suspensivos e 
a raia. 

4.  Identificar e 

clasificar 
adxectivos, 

aplicar as 

regras de 

concordancia 
e coñecer os 

distintos graos 

nos que pode 
aparecer. 

4.1.  Identifica e 

clasifica 
adxectivos. 

4.2.  Aplica as normas 
de 

concordancia 

do adxectivo, 
escribindo 

femininos e 

plurais doutros 
dados. 

4.3.  Diferencia os 
graos do 

adxectivo e 

aplica 
correctamente 

as partículas 

comparativas. 

CCL 

Proba escrita 

 

 

Proba escrita 

40% 

 

 

40% 

5.  Entender e 

diferenciar os 

conceptos de 
bilingüismo, 

diglosia e 

normalización 

lingüística. 

5.1.  Diferencia entre 

bilingüismo e 

diglosia e 
recoñece a 

importancia de 

normalizar o 
uso dunha 

lingua. 

CCL, 

CSC 

 

 

 

Proba escrita 

40% 

6.  Coñecer as 

características 

propias das 

cantigas de 
escarnio e dos 

xéneros 

menores, e 
facer un 

comentario 

seguindo uns 

criterios 
dados. 

6.1.  Recoñece as 

características 

propias da 

cantiga de 
escarnio e 

maldicir e 

comenta un 
texto 

representativo 

do xénero. 

6.2.  Identifica e 

caracteriza 
algunhas 

composicións 

consideradas 

CCL, 

CCEC 

 

 

 

 

Proba escrita 

40% 
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como xéneros 
menores. 

 7.  Reescribir e 

ampliar textos. 

7.1.  Reelabora textos 

a partir 
dunhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

Exposición oral 40% 

 
 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento  do labor docente empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 
-  Creación dun ambiente distendido na aula para que os alumnos e alumnas se sintan a gusto para 

expresarse oralmente. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha gramática 

como material de apoio; realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e lembrar mellor os 

conceptos, etc. 
-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Traballo en grupo que consiste nun xogo que favoreza o uso do adxectivo: 

   Anotarase no encerado unha lista de substantivos, e os alumnos e alumnas irán propoñendo 

adxectivos que concorden con eles. En parellas, escribirán breves textos literarios coas 

combinacións máis valoradas, perseguindo o concepto que acuñou o italiano Gianni Rodari, de 

«binomio fantástico». Finalmente leranse en voz alta e elixirase o máis votado. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 
-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar ou 

complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 

literatura. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre. 
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SEGUNDA AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do cómic. 

-  Coñecer o vocabulario básico das artes. 

-  Utilizar correctamente as maiúsculas e as minúsculas. 

-  Coñecer a función dos determinantes e as súas clases. 
-  Coñecer e aplicar correctamente os artigos e os demostrativos. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cada unha. 

-  Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. 

-  Introducirse lixeiramente na prosa medieval. 

  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: cómic. 

-  Os textos: a 

banda 
deseñada. 

-  Vocabulario 

relacionado 

coas artes. 

-  O uso das 
maiúsculas e 

das minúsculas. 

-  Os 

determinantes: 
artigos e 

demostrativos. 

-  As linguas de 

España. 

-  As Cantigas de 

Santa María e a 
prosa medieval. 

1.  Ler con fluidez e 

comprensión 
un cómic e 

comentalo 

seguindo uns 
criterios. 

1.1.  Le con fluidez e 

atención un 
cómic e 

identifica os 

códigos 
lingüístico e 

iconográfico 

empregados. 

1.2.  Crea un cómic a 

partir dunhas 
pautas dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Ampliar o 

vocabulario 
básico 

relacionado 

coas artes. 

2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario 
que conforma o 

campo 

semántico das 
artes. 

CCL, 

CCEC 

Observación diaria 

(actividades) 
40% 

3.  Coñecer o uso 

das 
maiúsculas e 

as minúsculas 

e utilizalas 
correctamente. 

3.1.  Utiliza 

correctamente 
as maiúsculas 

e as 

minúsculas. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.  Coñecer a 

función dos 
determinantes 

4.1.  Identifica os 

determinantes CCL 
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e as súas 
clases e utilizar 

correctamente 

os artigos e os 

demostrativos. 

e sabe cal é a 
súa función. 

4.2.  Identifica e aplica 
os artigos e as 

súas 

contraccións. 

4.3.  Identifica e aplica 

os 
demostrativos 

e as súas 

contraccións. 

 

 

Proba escrita 

 

 

40% 

5.  Identificar as 

linguas da 

Península 
Ibérica e o 

status de cada 

unha. 

5.1. Identifica as 

linguas da 
Península 

Ibérica e sabe 

cal é o seu 
status oficial. 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 

6.  Coñecer as 

principais 
características 

da lírica 

relixiosa 
galego-

portuguesa e 

introducirse na 
prosa 

medieval. 

6.1.  Identifica e 

comenta 

Cantigas de 

Santa María. 

6.2.  Coñece algunhas 

obras da 

literatura 
galega 

medieval en 

prosa. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 
 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do cómic co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 
-  Creación dun ambiente distendido na aula para que os alumnos e alumnas se sintan a gusto para 

expresarse oralmente. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha gramática 

como material de apoio; realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e lembrar mellor os 

conceptos, etc. 
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-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. Neste sentido, cómpre facer fincapé 
sobre a diferenza entre determinantes e adxectivos determinativos e precisar que os segundos 

son clases de palabras ou categorías gramaticais, mentres que o termo determinante alude á 

función que desenvolven dentro da frase, función que comparten cos artigos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, crear un cómic, ampliar ou complementar a 

información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 
do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer algunhas manifestacións da prosa medieval. 

 

 

UNIDADE 6 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Identificar as características específicas dos textos poéticos, e aplicalas en creacións propias. 
-  Coñecer o vocabulario básico das artes. 

-  Identificar topónimos e relacionalos cos seus xentilicios. 

-  Coñecer e aplicar correctamente os procedementos de redución de palabras. 

-  Coñecer e aplicar correctamente os posesivos, numerais, indefinidos, interrogativos e 

exclamativos. 

-  Coñecer a situación do galego entre os séculos XV e XVIII. 

-  Coñecer as principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV e XVIII. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: 

poema. 

-  Os textos: o 

texto poético. 

-  Vocabulario 
relacionado 

coa 

espeleoloxía 
e outros 

deportes. 

1.  Ler con fluidez e 

comprensión un 

poema e 
comentalo 

seguindo uns 

criterios. 

1.1.  Le con fluidez e 

atención un 

poema e 
identifica as 

características 

que lle son 
propias. 

1.2.  Compón poemas 

seguindo unhas 

pautas dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Observación 

diaria 

(Actividades) 

 

40% 
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-  Uso de b e v. 

-  O pronome 
persoal: 

formas 

tónicas e 

átonas. 

-  O galego no 
século XIX. 

-  A literatura 

do século 

XIX. 

2.  Identificar, clasificar 

e analizar a orixe 
de determinados 

topónimos e 

relacionalos cos 

seus xentilicios. 

2.1.  Identifica e analiza 

topónimos e 
clasifícaos 

segundo a súa 

orixe. 

2.2.  Relaciona 

topónimos dados 
cos xentilicios 

correspondentes. 

CCL 

 

Exposición oral 

 

40% 

3.  Coñecer e aplicar 

correctamente os 

procedementos 

de redución de 
palabras. 

3.1.  Recoñece e 

interpreta 

abreviaturas, 

símbolos, siglas 
e acrónimos. 

CCL, 

CMCT 

Proba escrita 40% 

4.  Recoñecer e aplicar 

correctamente os 
posesivos, os 

numerais, os 

indefinidos e os 
interrogativos e 

exclamativos, 

tanto na súa 
función de 

determinante 

como pronominal. 

4.1.  Identifica e aplica 
os posesivos. 

4.2.  Identifica e aplica 

os numerais. 
4.3.  Identifica e aplica 

os indefinidos. 

4.4.  Identifica e aplica 

os interrogativos 
e exclamativos. 

CCL, 

CMCT 

Proba escrita 40% 

5.  Coñecer a situación 

e a evolución do 

galego entre os 
séculos XV e XVIII. 

5.1. Coñece cal era a 

situación e o 
status do galego 

entre os séculos 

XV e XVIII. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

6.  Coñecer a situación 
da nosa literatura 

entre os séculos 

XV e XVIII. 

6.1.  Coñece a situación 

da literatura 
galega nos 

chamados 

«Séculos 
Escuros» e 

coñece mostras 

literarias 
conservadas, así 

como as 

principais figuras 
dese período. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 
 



 

154 
 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do poema inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas participen 

de maneira activa nas recitacións e nas actividades de carácter oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 
información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha gramática 

como material de apoio; realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e lembrar mellor os 

conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos e presentacións, ampliar ou 
complementar a información do libro, compoñer poemas audiovisuais, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por compoñer e recitar os seus propios poemas. 

 
UNIDADE 7 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Coñecer as características propias do texto teatral e identificar os subxéneros dramáticos. 

-  Coñecer o vocabulario básico da espeleoloxía e outros deportes. 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as 

formas átonas. 

-  Coñecer a situación da lingua e da literatura galegas no século XIX. 

-  Crear e representar un texto teatral. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: escena 

teatral. 

-  Os textos: o 
texto dramático 

ou teatral. 

-  Topónimos e 

xentilicios. 

-  Procedementos 
de redución de 

palabras. 

-  Os 

determinantes: 
posesivos, 

numerais, 

indefinidos, 
interrogativos e 

exclamativos. 

-  O galego 

medio. 

-  A literatura dos 
séculos XV a 

XVIII. 

1.  Ler un texto 

teatral coa 
entoación 

adecuada e 

facer o seu 
comentario. 

1.1.  Le con fluidez e 

atención un 
texto dramático 

e recoñece nel 

as 
características 

propias do 

xénero e 
clasifícao 

atendendo aos 

subxéneros 
teatrais. 

1.2.  Crea e 
representa un 

texto teatral. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Coñecer o 

vocabulario 

básico 

relacionado 
coa 

espeleoloxía e 

outros 
deportes. 

2.1.  Coñece e aplica 

o vocabulario 

que conforma 

o campo 
semántico da 

espeleoloxía e 

outros 
deportes. 

CCL, 

CMCT 

Observación diaria 

(actividades) 
40% 

3.  Utilizar 

correctamente 
as grafías b e 

v. 

3.1.  Emprega 

correctamente 
as grafías b e 

v. 

CCL 

 

Proba escrita 40% 

4.  Identificar o 

pronome 

persoal e as 

súas formas, 
diferenciar 

formas tónicas 

e átonas e 
utilizar 

correctamente 

as formas 
átonas. 

4.1.  Identifica os 

pronomes 

persoais e 

discrimina 
entre tónicos e 

átonos. 

4.2.  Coñece as 

distintas 
formas tónicas, 

recoñece a súa 

función e 
aplícaas 

correctamente 

CCL 

Proba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 
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en diferentes 
contextos. 

4.3.  Coñece as 
formas átonas 

do pronome 

persoal e as 
súas 

contraccións, 

recoñece a súa 
función e 

colócaas de 

maneira 
adecuada. 

 

 

 

 

Proba escrita 

 

 

 

 

40% 

5.  Coñecer a 

situación da 
lingua galega 

no século XIX e 

comprender 
como foi 

recuperándose 

tras séculos de 

decadencia. 

5.1. Coñece a 

situación da 
lingua galega 

no século XIX e 

recoñece os 
trazos propios 

da ortografía 

decimonónica. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

6.  Comprender a 

situación da 
literatura 

galega no 

século XIX e 

coñecer algúns 
precursores do 

Rexurdimento. 

6.1.  Comenta a 

situación da 
literatura 

galega no 

século XIX e 

coñece os 
precursores do 

Rexurdimento. 

6.2.  Sabe que foi o 

Rexurdimento 
e recoñece os 

seus autores 

máis 
emblemáticos, 

ademais 

dalgúns outros 

secundarios. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  
 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas participen 

de maneira activa nas dramatizacións de textos e noutras actividades de carácter oral. 

-  Fomento no alumnado do interese polo teatro e o gusto polas dramatizacións. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta habitual; realizar 

esquemas, táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades e ampliar ou complementar a información do 

libro. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

 

UNIDADE 8  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Comprender e compoñer textos expositivos. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa paisaxe natural. 

-  Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso da diérese. 

-  Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar verbos regulares e irregulares. 

-  Conxugar as formas verbais dos verbos regulares e con variacións. 
-  Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

-  Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galegas. 

-  Recitar poemas. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixibl

e 

      
-  Lectura: 

texto 

expositivo. 

-  Os textos: o 

texto 
expositivo. 

-  Vocabulario 

relacionado 

coa paisaxe 
natural. 

-  Uso do h e 

da diérese. 

-  O verbo: 

constituíntes
; verbos 

regulares e 

irregulares. 

-  Rosalía de 
Castro. 

-  Recitado de 

poemas. 

1.  Ler un texto 

expositivo e 

comprender as 

súas 
características 

específicas. 

1.1.  Le con fluidez e 

atención un 

texto 

expositivo e 
coméntao 

atendendo ás 

súas 
características 

propias. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Ampliar o 

vocabulario 

básico 

relacionado coa 
paisaxe natural. 

2.1.  Coñece e aplica 

o vocabulario 

que conforma 

o campo 
semántico da 

paisaxe 

natural. 

CCL, 

CMC

T 

Observación diaria 

(actividades

) 

40% 

3.  Escribir 

correctamente 

palabras con e 
sen h e coñecer 

o uso da diérese. 

3.1.  Escribe 

correctamente 

palabras con e 
sen h. 

3.2.  Coñece o uso da 

diérese e 

utilízaa 

correctamente
. 

CCL 

 

Proba escrita 40% 

4.  Analizar formas 

verbais 

morfoloxicament

e e conxugar 

verbos regulares 
e irregulares. 

4.1.  Analiza o lexema 

e as 

desinencias 

dunha forma 
verbal e 

indica os 

valores que 
estas 

achegan. 

4.2.  Coñece e utiliza 
correctament

e as formas 

verbais dos 
verbos 

CCL 

Proba escrita 40% 
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regulares e 
con 

alternancia 

vocálica. 

4.3.  Coñece e utiliza 
correctament

e as formas 

verbais dos 
verbos 

irregulares. 

5.  Coñecer a 
relevancia de 

Rosalía de 

Castro no ámbito 
da literatura e da 

cultura galega en 

xeral. 

5.1.  Coñece a 
contribución 

de Rosalía de 

Castro á vida 
cultural e 

literaria 

galega e 
comenta 

algúns dos 

seus poemas. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

6.  Recitar poemas. 6.1.  Recita poemas 
seguindo 

unhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Observación diaria 
(actividades) 

40% 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas participen 

de maneira activa en actividades de carácter oral, como a exposición, o recitado, o slam... 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 
correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o Apéndice do libro, dicionario e a gramática como fonte de consulta; 

realizar esquemas, táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 
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-  Fomento do interese pola poesía e a súa relación coa música, mediante a escoita de versións 

musicadas de poemas. 
-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 
UNIDADE 9 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Comprender e compoñer textos argumentativos. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Escribir correctamente palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e se non. 

-  Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saber clasificalas. 

-  Coñecer a contribución de Curros Enríquez á literatura e á vida cultural galegas. 

-  Crear coplas dos Maios. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: textos 

argumentativos. 

-  Os textos: o 

texto 

argumentativos. 

-  Vocabulario 
relacionado coa 

xustiza e as 

leis. 

-  Uso do s e do x. 

-  Diferenza entre 
senón e se 

non. 

-  Formas non 

persoais do 

verbo e 
perífrases 

verbais. 

-  Curros 

Enríquez. 

1.  Ler textos 

argumentativos 

e comprender 

as súas 
características 

específicas. 

1.1.  Le con fluidez e 

atención textos 

argumentativos 

e coméntaos 
atendendo ás 

súas 

características 
propias. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Ampliar o 

vocabulario 
básico 

relacionado 

coa xustiza e 
as leis. 

2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 
conforma o 

campo 

semántico da 
xustiza e as 

leis. 

CCL, 

CSC 

Observación diaria 

(actividades) 
40% 

3.  Escribir 

correctamente 

palabras con s 

e con x e 
diferenciar 

entre senón e 

se non. 

3.1.  Escribe 

correctamente 

palabras con s 

e con x. 

3.2.  Diferencia e usa 

correctamente 

CCL 

 

Proba escrita 40% 
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-  Creación de 
coplas dos 

Maios. 

o par homófono 
senón/se non. 

4.  Identificar e 

utilizar 

correctamente 
as formas non 

persoais dos 

verbos e as 
perífrases 

verbais. 

4.1.  Identifica e 

analiza as 
formas 

nominais dos 

verbos. 
4.2.  Utiliza 

correctamente 

o infinitivo 
conxugado. 

4.3.  Identifica e utiliza 

correctamente 
as perífrases 

verbais e sabe 

clasificalas 

segundo o 
valor que 

acheguen. 

CCL 

Proba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Proba escrita 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

5.  Coñecer a figura 
de Curros 

Enríquez e as 

súas obras 
máis 

importantes. 

5.1.  Coñece a 
contribución 

de Curros 

Enríquez á 
cultura e á 

literatura. 

5.2.  Analiza e compón 
coplas dos 

Maios. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

6.  Crear coplas dos 

Maios. 

6.1.  Analiza e compón 

coplas dos 
Maios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Observación diaria 

(actividades) 

40% 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 
aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, dos textos da lectura inicial co obxectivo de 

mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 
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información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta; realizar esquemas, 

táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 
-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 

-  Fomento do interese pola poesía e a súa relación coa música, mediante a escoita de versións 

musicadas de poemas. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 
-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

 

UNIDADE 10 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Ler e analizar textos periodísticos. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa ecoloxía. 
-  Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. 

-  Identificar e clasificar adverbios e locucións adverbiais. 

-  Recoñecer e corrixir castelanismos. 

-  Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega. 

-  Elaborar unha entrevista. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixibl

e 

      
-  Lectura: texto 

periodístico. 

-  Os textos: o 

texto 

periodístico. 

-  Vocabulario 
relacionado 

coa ecoloxía. 

-  Uso do l e do 

ll. 

-  Uso do n e do 
ñ. 

1.  Ler, analizar e 

crear textos 

periodísticos. 

1.1.  Le con fluidez e 

atención un 

texto 

periodístico e 
coméntao 

seguindo uns 

criterios 
dados. 

1.2.  Coñece as 

funcións da 

prensa e 

identifica os 
xéneros 

periodísticos. 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

 

 

 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

 

 

 

 

40% 
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-  O adverbio e 
as locucións 

adverbiais. 

-  Castelanismos. 

-  Eduardo 

Pondal. 

-  Elaboración 

dunha 
entrevista. 

1.3.  Elabora unha 
entrevista, de 

acordo 

cunhas 

pautas dadas. 

2.  Ampliar o 

vocabulario 

básico 

relacionado coa 
ecoloxía. 

2.1.  Coñece e aplica 

o vocabulario 

que conforma 

o campo 
semántico da 

ecoloxía. 

CCL, 

CMC
T 

Observación diaria 

(actividades

) 

40% 

3.  Escribir 

correctamente 

palabras con l e 

con ll, e 
palabras con n 

e con ñ. 

3.1.  Escribe 

correctamente 

palabras con l 

e con ll. 

3.2.  Escribe 

correctamente 
palabras con 

n e con ñ. 

CCL 

 

Proba escrita 40% 

4.  Identificar, 

clasificar e 

analizar 

adverbios e 
locucións 

adverbiais. 

4.1.  Identifica, 

clasifica e 

analiza 

adverbios e 
locucións 

adverbiais. 

CCL 

Proba escrita 40% 

5.  Identificar 

castelanismos e 

clasificalos en 

fonéticos, 
ortográficos, 

morfosintácticos

, léxicos ou 
semánticos. 

5.1.  Recoñece, 

clasifica e 

corrixe 

castelanismos
. 

CCL 

Proba escrita 40% 

6.  Coñecer as 

principais 
contribucións de 

Eduardo Pondal 

á literatura e á 
vida cultural 

galegas. 

6.1.  Coñece as 

principais 
contribucións 

de Eduardo 

Pondal á 
literatura 

galega. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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UNIDADE 11 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Analizar unha noticia e recoñecer a súa estrutura piramidal. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa prensa. 

-  Escribir correctamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que, porque 

e porqué. 

-  Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalas correctamente. 
-  Coñecer as variedades da lingua. 

-  Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

-  Coñecer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos 

representantes. 

   

Contidos 
Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixibl

e 

      
-  Lectura: texto 

periodístico. 

-  Os textos: a 

noticia. 

-  Vocabulario 

relacionado 
coa prensa. 

-  Palabras con 

grupos 

consonánticos
. 

-  Por que, 

porque e 

porqué. 

-  Preposicións e 

locucións 
preposicionais

. 

-  Variedades 

internas da 
lingua.  

-  Narrativa do 

século XIX. 

  1.  Ler e analizar 

unha noticia. 

  1.1.  Analiza unha 

noticia e 

identifica a súa 

estrutura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

  2.  Ampliar o 

vocabulario 

básico 
relacionado 

coa prensa. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o 
campo 

semántico da 

prensa. 

CCL 

Observación diaria 

(actividades

) 

40% 

  3.  Escribir 

correctamente 

palabras que 
conteñen 

grupos 

consonánticos 
e diferenciar o 

uso de por 

que, porque e 
porqué. 

  3.1.  Utiliza 

correctamente 

os grupos 
consonánticos -

cc- e -ct- 

segundo o 
contexto no que 

aparezan. 

  3.2.  Utiliza 

correctamente 

os grupos 
consonánticos 

bl, pl, cl, fl, gl. 

  3.3.  Diferencia as 

palabras por 

CCL 

 

Proba escrita 40% 
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-  Creación de 
contos. 

que, porque e 
porqué. 

  4.  Identificar as 

preposicións e 

locucións 
preposicionais 

e recoñecer a 

súa función. 

  4.1.  Identifica e utiliza 

correctamente 
preposicións e 

locucións 

preposicionais 
e identifica a 

súa función na 

frase. 
  4.2.  Analiza unha 

frase 

preposicional. 

CCL 

Proba escrita 40% 

  5.  Coñecer as 

variedades 
internas da 

lingua. 

  5.1.  Coñece as 
variedades 

internas da 

lingua e 
identifica as 

variedades 

diacrónicas, 
diatópicas, 

diastráticas e 

diafásicas. 

CCL, 

CSC 

Exposición oral 40% 

  6.  Coñecer o 

panorama da 

narrativa no 
século XIX e 

saber cales 

son os 

principias 
representante

s da novela e 

do conto. 

  6.1.  Coñece o 

panorama da 

narrativa 
galega no 

século XIX e 

recoñece 

algúns dos 
seus máximos 

representantes

. 

CCL, 

CCE
C 

Proba escrita 40% 

  7.  Escribir un 

conto a partir 
dunhas pautas 

dadas. 

  7.1.  Escribe contos 

seguindo 
unhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCE

C 

Observación diaria 

(actividades

) 

40% 
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 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 
-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 
-  Fomento do pensamento crítico do alumnado para entender o papel da prensa ao transmitir 

información (comunicar, opinar, denunciar…). 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 

información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta; realizar esquemas, 

táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Fincapé na importancia da diversidade en tanto que manifestación da riqueza dunha lingua viva; 
como tal debe valorarse e respectarse. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Fomento do interese do alumnado por crear producións propias. 
-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

UNIDADE 12 
 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Analizar un texto presentado en formato dixital e interpretar tanto a información que proporciona 

como os recursos que emprega. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado co mundo dixital. 
-  Escribir correctamente palabras homófonas e parónimas. 

-  Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que 

desempeñan. 

-  Identificar interxeccións e utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativa dada. 

-  Coñecer a situación do xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras 

representativos. 

-  Crear videopoemas. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Lectura: prensa 

dixital. 

-  Os textos: os 
xornais dixitais. 

-  Vocabulario 

relacionado co 

mundo dixital. 

-  Diferenza entre 
haber e a ver, 

e entre hai, aí, 

ai! 

-  Conxuncións, 
locucións 

conxuntivas e 

itnerxeccións. 

-  O teatro do 
século XIX. 

-  Creación de 

videopoemas. 

1.  Ler un xornal 

dixital, identificar 
as súas 

características e 

coñecer 
algunhas 

publicacións. 

1.1.  Recoñece as 

características 
propias da 

prensa dixital e 

coñece algunhas 
publicacións. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Observación diaria 

(Actividades) 

 

40% 

2.  Ampliar o 

vocabulario 

básico 

relacionado co 
mundo dixital. 

2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o 

campo 
semántico do 

universo dixital. 

CCL, 

CD 

Observación diaria 

(actividades) 
40% 

3.  Diferenciar o uso 

de haber e a ver, 

e de hai, aí, ai! 

3.1.  Entende e aplica a 

diferenza entre 

haber e a ver, e 

entre hai, aí e ai! 

CCL 

 

Proba escrita 40% 

4.  Identificar as 

conxuncións e as 

locucións 
conxuntivas, e 

recoñecer as 

conxuncións. 

4.1.  Identifica e clasifica 

conxuncións e 
locucións 

conxuntivas 

segundo a 
función que 

desempeñen 

dentro da frase 
ou da oración. 

4.2.  Recoñece e utiliza 

interxeccións 
segundo a 

situación 

comunicativa. 

CCL 

Proba escrita 40% 

5.  Coñecer o 

panorama do 

teatro galego no 

século XIX e 
identificar algúns 

dos seus autores 

e obras máis 
representativos. 

5.1.  Coñece a situación 

do xénero 

teatral galego 

no século XIX e 
identifica algúns 

autores e obras 

representativos. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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6.  Crear 
videopoemas. 

6.1.  Crea videopoemas 
a partir dunhas 

ideas e pautas 

dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Observación diaria 
(actividades) 

40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Fomento do debate e do intercambio de opinións co obxectivo de mellorar a expresión oral e de 

favorecer o desenvolvemento do pensamento crítico. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas participen 

de maneira activa e colaborativa na gravación de vídeos. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para obter 
información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta; realizar esquemas, 

táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 

-  Fomento do interese pola poesía e a súa relación coa música, o son e a imaxe, mediante a 

creación de videopoemas. 

-  Reflexión acerca do uso responsable das TIC. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos intereses 

do alumnado. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre e do curso. 

 

7.5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS 
ESIXIBLES) 

Nas propias táboas anteriores manifestamos a porcentaxe mínima necesaria para a consecución dos 

obxectivos, un 40%, téndomos en conta as múltiplas posibilidades de aprendizaxe que pode presentar 
un alumno ou alumna. De todas formas, achegamos tamén unha serie mínima de estándares esixibles 

que consideramos clave para a consecución dos obxectivos de etapa. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR. 
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- Comprende e interpreta o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos, e con 
diferentes intencións comunicativas. 

- Interpreta textos orais e sabe trasladar a información máis relevante a esquemas ou 
resumos. 

- Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral, expositivo ou argumentativo, 

producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

- Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 
volume) 

- Escoita con interese e respecto as intervencións orais, participa activamente e manifesta 
as súas opinions respectando as dos demais. 

- Participa con fluidez nas intervencións orais, respectando as regras morfosintácticas 

(colocación do pronome átono, etc.) 

      BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR. 

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

- Identifica as ideas principais dun texto, determina o tema, recoñece a súa estrutura e identifica 

a intencionalidade do emisor. 

- Produce textos con adecuación, coherencia, cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, 
ortográticas e tipográficas. 

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

- Recoñece os xéneros periodísticos e identifica a súa estructura. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA. 

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

- Aplica correctamente as regras de uso do acento, as normas ortográficas traballadas no curso 

e os signos de puntuación. 

- Recoñece os procedementos de creación de palabras e as posibilidades de combinación para 
crear novas palabras. 

- Recoñece nos textos as funcións sintácticas oracionais, e diferencia os elementos que as 
desempeñan. 

- Identifica e usa distintos conectores e outros mecanismos que dan cohesión a un texto. 

- Coñece e utiliza correctamente as formas verbais dos verbos regulares, irregulares e con 
alternancia vocálica. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE. 

- Distingue entre bilingüismo e diglosia, e aplica estes termos de forma axeitada á realidade 

galega. 

- Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 
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- Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

- Recoñece, clasifica e corrixe castelanismos. 

- Comprende o concepto normalización, e explica o proceso normalizador do galego. 

- Identifica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega, desde os seus inicios ata 1916. 

- Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais, e utiliza os trazos propios da súa zona. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Identifica e explica razoadamente épocas e períodos da literatura galega desde os seus orixes 

ata 1916. 

- Comenta de forma guiada textos de obras da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, 

sinala os trazos máis característicos e relacionaos no contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período correspondente. 

- Coñece a contribución de Rosalía, Pondal e Curros á vida cultural e literaria galega, e comenta 
os seus poemas máis significativos. 

7.6. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• O libro dixital para a área de Lingua Galega e Literatura 3.º ESO  

• A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 3.º ESO. 

• Recursos fotocopiables con lecturas complementarias; actividades de reforzo e de ampliación; 

material para o desenvolvemento das competencias; fichas de autoavaliación e a Adaptación 
curricular. 

• As distintas páxinas  web que tratan asuntos relativos á materia. 

• A aula virtual de EDIXGAL, a plataforma webex, distintos blogs,  

• Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 

8.	PROGRAMA	DE	MELLORA	ACADÉMICA	(3º	ESO)	

 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL - 3º ESO 

 
 
8.1. Obxectivos de Terceiro Curso de PMAR 

 

BLOQUE LINGÜÍSTICO: COMUNICACIÓN, LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ 
• Ler e comprender o sentido global dun texto para extraer información relevante e 

distinguir tipoloxías a partir da intención comunicativa. 
• Producir textos orais ou escritos desenvolvendo a imaxinación, achegando a opinión 
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propia, dando interpretacións persoais e plasmando experiencias persoais e 
sentimentos. 

• Escoitar activamente. 
• Comprender a necesidade de comunicación e coñecer todos os elementos que 

interveñen na comunicación verbal e non verbal, a intención comunicativa e os 
tipos de textos que de aí derivan. 

• Recoñecer a intención comunicativa da narración, do diálogo, da descrición, da 
exposición e da argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, 
publicitario, xornalístico e literario, os seus elementos, as súas partes, os seus 
trazos lingüísticos, e aprender a preparar textos. 

• Observar e recoñecer as categorías gramaticais: o substantivo, o adxectivo, o 
determinante, o pronome, o verbo, o adverbio, as preposicións, as conxuncións, as 
interxeccións e algunhas locucións, e diferenciar os seus usos e valores en textos 
dados. 

• Coñecer as distintas clases de sintagmas e os seus constituíntes, para crear oracións 
e recoñecer nestas o suxeito, o predicado, os casos de impersonalidade e os 
valores semánticos que as dotan de coherencia. 

• Recoñecer a existencia de dous predicados nunha oración composta coordinada, 
xustaposta e subordinada, e identificar a existencia ou non de nexos que os unen. 

• Coñecer o concepto de texto como unidade lingüística, valorar a importancia que 
adquire o contexto e a intención comunicativa para captar o seu sentido, e 
comprender a necesidade da súa coherencia, cohesión e adecuación. 

• Utilizar o dicionario. 
• Valorar a correcta ortografía na produción escrita a partir do coñecemento das regras 

básicas e a súa posterior aplicación. 
• Descubrir a orixe das palabras, a creación de palabras novas, a súa formación e as 

relacións de significado que manteñen con outras palabras. 
• Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade 
e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

• Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia e do conxunto de España, 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. 

 
• BLOQUE LITERARIO: LITERATURAS GALEGA E CASTELÁ 

• Valorar a expresión literaria fronte á común, o coñecemento do contexto para 
interpretar un texto literario e o patrimonio cultural que a literatura achega. 

• Coñecer os xéneros literarios (narrativo, lírico e dramático) e identificar os seus trazos 
diferenciadores en textos dados para interpretalos correctamente. 

• Desenvolver a capacidade creativa literaria, favorecendo o desenvolvemento da 
imaxinación, da autonomía e da iniciativa persoal. 

• Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e do coñecemento do 
mundo, e consolidar hábitos lectores. 

 
• BLOQUE DAS CIENCIAS SOCIAIS: XEOGRAFÍA, HISTORIA 
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• Xeografía: 
• Explicar os indicadores para o estudo da poboación, recoñecer a distribución da 

poboación no mundo, analizar a súa evolución ao longo da historia e coñecer as 
causas da migración na actualidade. 

• Diferenciar os elementos e factores da actividade económica e identificar as 
principais características dos distintos sistemas económicos. 

• Definir desenvolvemento sostible e describir conceptos clave relacionados con el. 

• Coñecer, analizar, identificar e explicar as características das actividades económicas 
do sector primario. 

• Coñecer, analizar, identificar e explicar as características das actividades 
económicas do sector secundario. 

• Coñecer, analizar, identificar e explicar as características das actividades 
económicas do sector terciario. 

• Valorar e recoñecer as desigualdades sociais e económicas, así como os seus 
indicadores. 

• Manexar, comparar e interpretar gráficos relacionados con xeografía económica e 
demográfica, e sacar conclusións. 

• Utilizar recursos dixitais para explicar os fenómenos relacionados coa xeografía 
económica e demográfica. 

• Identificar os principais conflitos bélicos actuais e relacionalos coas condicións 
socioeconómicas e políticas. 

• Recoñecer as medidas para erradicar a pobreza. 
 

• Historia: 
• Distinguir diferentes etapas dentro da Idade Moderna: Renacemento, autoritarismo, 

Antigo Réxime, Barroco, absolu- tismo, parlamentarismo etc. 

• Describir as características do Renacemento, citar artistas e analizar as obras máis 
significativas. 

• Identificar as características e a expansión do humanismo e coñecer as obras de 
artistas humanistas. 

• Recoñecer os principais feitos do reinado dos Reis Católicos: política interior e de 
expansión internacional. 

• Explicar as causas e antecedentes que explican as grandes expedicións 
xeográficas, así como as conquistas dos navegan- tes portugueses e casteláns e a 
chegada de Colón a América, a súa conquista e colonización. 

• )  Sopesar interpretacións conflitivas da conquista e colonización americanas. 

• Distinguir as características das monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas. 
• Interpretar os principais acontecementos en materia de política interior e exterior das 

monarquías da Austria en España (Carlos I, Filipe II, Filipe III, Filipe IV e Carlos II). 

• Explicar as causas e características da Reforma e da Contrarreforma. 
• Analizar as relacións entre os Estados europeos que levaron á guerra dos Trinta 

Anos. 
• Describir as características do Barroco, citar artistas e analizar as obras máis 

significativas, con especial atención ao barroco galego. 
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• Utilizar recursos dixitais para explicar os acontecementos históricos da Idade 
Moderna. 

 
8.2. Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 
• Desenvolver habilidades lingüísticas para comprender un texto e para expresarse 

oralmente e por escrito. 
• Escoitar e participar activamente, tendo en conta as convencións sociais implícitas nos 

procesos de comunicación. 
• Desenvolver habilidades para enriquecer e ampliar o vocabulario. 
• Desenvolver habilidades para expresar e compartir ideas propias e recoñecer as 

doutras persoas. 
• Recoñecer os trazos que diferencian as distintas tipoloxías textuais para mellorar a 

comunicación. 
• Desenvolver habilidades para aplicar os coñecementos gramaticais na comunicación 

diaria. 
• Ampliar o vocabulario utilizando o dicionario. 
• Recoñecer e valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

• Recoñecer a importancia da correcta ortografía nos escritos de calquera ámbito, 
especialmente o académico. 

• Utilizar con propiedade a terminoloxía específica das Ciencias Sociais. 
• Entender a información contida en textos históricos e xeográficos sinxelos, e noutras 

fontes. 
• Localizar, resumir e expresar ideas históricas a partir dun texto. 
• Argumentar o propio punto de vista nun debate de contido social ou histórico. 
• Interpretar imaxes de carácter xeográfico e histórico. 
• Sintetizar ideas nun texto e relacionalas con outras ideas propostas. 
• Manexar termos básicos de xeografía económica. 
• Usar habilidades lingüísticas para a comprensión de fragmentos literarios narrativos, 

líricos e dramáticos, e fomentar así o gusto pola lectura. 
• Aplicar os coñecementos literarios adquiridos para crear textos literarios persoais. 
• Ler obras enteiras e recoñecer nelas a importancia do contexto en que se escribiron. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía 

• Utilizar correctamente a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos sociais. 
• Manexar conceptos básicos de xeografía económica. 
• Usar con propiedade as ferramentas matemáticas básicas para as Ciencias Sociais: 

táboas de datos, pirámides de poboación, gráficos de datos socioeconómicos ou de 
poboación, mapas históricos etc. 

• Interpretar datos relativos aos distintos indicadores demográficos ou económicos. 
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Competencia dixital 

• Buscar, obter, seleccionar, procesar e comunicar información en distintos soportes das 
TIC. 

• Utilizar e descodificar linguaxes específicas: textual, numérica, icónica, visual e gráfica. 
• Buscar, seleccionar, procesar e presentar información a partir de fontes diversas e en 

formas variadas, en relación cos fenómenos sociais, económicos, históricos e 
xeográficos. 

• Manexar fontes fiables para a documentación. 
• Manexar dicionarios virtuais eficaces e seguros para ampliar o coñecemento de 

palabras e descubrir a súa orixe. 
• Investigar en fontes bibliográficas e en Internet acerca dos contidos históricos e 

xeográficos. 
 
Aprender a aprender 

• Ler analiticamente para extraer ideas básicas para a comprensión dun texto. 
• Utilizar coñecementos previos para contextualizar un texto. 
• Recoller información obtida para interpretar correctamente o texto. 
• Traballar de xeito autónomo para controlar e autoavaliar as súas propias capacidades. 
• Traballar cooperativamente e de xeito produtivo e responsable para conseguir un 

obxectivo. 
• Identificar e manexar diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación. 
• Deducir informacións máis alá das contidas nun texto. 
• Utilizar os coñecementos adquiridos para a creación de textos persoais. 
• Utilizar os coñecementos lingüísticos para mellorar a comunicación oral e escrita. 
• Aplicar as regras ortográficas en todos os escritos. 
• Utilizar os coñecementos pragmáticos textuais para mellorar a comunicación oral e 

escrita. 
• Utilizar os coñecementos adquiridos sobre as variedades para saber usar as linguas en 

distintas situacións. 
• Utilizar estruturas lóxicas indutivas ou dedutivas para crear textos coherentes. 
• Manexar a escritura de símbolos científicos e números. 
• Converter ideas propias en algo creativo. 
• Utilizar recursos para aprender. 
• Desenvolver a creatividade individual e compartir as novas ideas co grupo. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por unha ou outra opción. 
• Desenvolver o espírito crítico e o afán de coñecer. 
• Asumir tarefas dentro do traballo cooperativo. 
• Recoller todos os datos para interpretar correctamente un texto histórico e xeográfico. 
• Aplicar todos os coñecementos literarios aprendidos para comentar un texto e 

comprender as obras literarias lidas. 
 
Competencias sociais e cívicas 

• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando as ideas propias, escoitando e 
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respectando as demais persoas. 
• Compartir con outras persoas coñecementos previos sobre o tema central do texto 

proposto. 
• Descubrir o significado de signos non verbais que son habituais no ámbito social. 
• Desenvolver habilidades para expresar ideas propias nas súas relacións cos demais. 
• Participar de xeito activo en traballos cooperativos. 
• Fomentar capacidades para desenvolver a organización na vida privada e social. 
• Desenvolver habilidades para asumir as diferenzas entre as persoas e a aceptación 

destas. 
• Reflexionar sobre algunhas eivas do noso tempo: a escravitude, o machismo, a 

pobreza, os refuxiados, os dereitos dos nenos e nenas que non se cumpren, a 
infelicidade. 

• Coñecer e valorar o uso das linguas faladas en España, especialmente do galego como 
lingua propia de Galicia. 

• Desenvolver capacidades para distinguir a realidade da ficción. 
• Reflexionar sobre a situación de España como país de acollida a partir do traballo 

lingüístico cun texto. 
• Traballar de modo cooperativo nas actividades propostas e poñer en común os 

resultados. 
• Descubrir o significado de signos non verbais que son habituais no ámbito social. 
• Recoñecer e identificar xeograficamente territorios, paisaxes e lugares relacionados cos 

contidos de Historia e Xeografía. 
• Participar de xeito activo en traballos grupais. 
• Compartir con outras persoas unha opinión persoal e un traballo individual. 
• Compartir coa comunidade escolar algúns eventos literarios, como un certame ou a 

celebración do Día do Libro. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

• Converter ideas propias en algo creativo. 
• Desenvolver a imaxinación e a creatividade individual, e compartir as novas ideas co 

grupo. 
• Asumir tarefas dentro do traballo cooperativo. 
• Desenvolver capacidades para valorar o tempo e o esforzo na organización persoal. 
• Interpretar mensaxes emprendedoras nos textos traballados. 
• Desenvolver a imaxinación para inventar palabras, siglas, abreviaturas e símbolos nos 

seus escritos. 
• Ler en público, recitar, dramatizar un texto dun autor ou autora ou de creación propia. 
• Defender posturas persoais en faladoiros e debates. 
• Aprender a empatizar para descubrir e entender os sentimentos dos demais. 
• Ser esixente cun mesmo para mellorar a aprendizaxe. 
• Alcanzar propostas de solución ante situacións hipotéticas. 
• Desenvolver o espírito crítico para xulgar e valorar o lido. 
• Desenvolver a capacidade de estudar e explicar fenómenos cotiáns, e deseñar 
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proxectos de actuación, de acordo co interese xeral. 
• Planificar investigacións sinxelas relacionadas coas Ciencias Sociais, reflexionar e 

argumentar os puntos de vista persoais. 
• Potenciar o espírito crítico e o pensamento orixinal para afrontar situacións diversas, 

cuestionando os prexuízos sociais ou ideas preconcibidas. 

• Emprender tarefas con planificación e responsabilidade. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por unha ou outra opción. 

 
Conciencia e expresións culturais 

• Recoñecer o valor que ten a expresión na literatura. 
• Valorar o patrimonio literario galego e español. 
• Gozar lendo, creando, recitando, dramatizando. 
• Recoñecer o valor creativo que ten o teatro. 
• Apreciar a importancia que posúe a expresión teatral ante un público. 
• Converter ideas propias en debuxos creativos. 
• Desenvolver o sentido do humor. 
• Recoñecer o valor transcendental que ten a poesía. 
• Apreciar a importancia que posúe a expresión de emocións e de sentimentos a través 

da poesía. 
• Valorar a importancia que posúe o desenvolvemento da imaxinación. 

• Manifestar sentimentos persoais a partir da creación poética. 
• Desenvolver o ritmo e a musicalidade. 
• Desenvolver habilidades plásticas para crear un decorado. 
• Gozar protagonizando un programa de televisión. 
• Alcanzar a satisfacción persoal a partir da creación propia, da súa difusión e do 

recoñecemento por parte das outras persoas. 
• Desenvolver hábitos de lectura. 
• Apreciar a importancia que posúe a expresión a través das imaxes. 
• Recoñecer o valor estético das fontes primarias e a información sobre o patrimonio 

cultural. 
• Coñecer, gozar e valorar o patrimonio histórico, cultural e artístico galego e español. 

 
8.3.  Contidos 

 

COMUNICACIÓN 
• Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación ao eixe 

central da unidade, e expresión oral e escrita. 

• A comunicación e os seus elementos. A linguaxe verbal. A intención comunicativa e os 
tipos de textos. 

• A narración, o diálogo, a descrición, a exposición e a argumentación. Tipos de 
xéneros, estrutura do contido e escritura de textos de distinta tipoloxía. 
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• LINGUA GALEGA 
• Tipos de palabras. Clasificación das palabras polo seu significado e pola súa forma. O 

substantivo: o xénero e o número. Clasificación semántica dos substantivos. O 
adxectivo: graos do adxectivo. 

• Os determinantes: artigos e outros determinantes. 
• O pronome persoal tónico. O pronome persoal átono. Colocación do pronome átono. 
• O verbo. O modo e o tempo. As alternancias vocálicas. Os verbos irregulares. Formas 

nominais do verbo. O infinitivo conxugado. As perífrases verbais. 
• Preposicións e locucións preposicionais. Adverbios e locucións adverbiais. 

Conxuncións e locucións conxuntivas. As interxeccións. 
• O alfabeto. Os fonemas vocálicos. A sílaba. Ditongos, tritongos e hiatos. Acentuación 

ortográfica e til diacrítico. Uso das grafías b/v, c/z/q, uso de h. Uso de c, cc, ct. Uso 
de r e rr. Uso de x. Puntuación: o punto, o punto e coma, os dous puntos, a coma. 

• A formación de palabras: lexemas e morfemas. Tipos de morfemas. Clases de 
palabras segundo a súa morfoloxía: simples, derivadas, compostas e 
parasintéticas. As familias léxicas. Voces patrimoniais, semicultismos, cultismos e 
neo- loxismos. 

•  Linguas en contacto: os prexuízos lingüísticos. A lusofonía. 
 

• LITERATURA GALEGA 
• Galicia na Idade Media. A literatura medieval: o nacemento da lírica. As cantigas de 

amor: temática e recursos formais. 
• As cantigas de amigo. Recursos formais das cantigas de amigo. Tipos de cantigas 

de amigo. Outros xéneros menores. Outros textos da literatura medieval: cantigas 
de escarnio e maldicir, Cantigas de Santa María. A prosa medieval. 

• Os Séculos Escuros. O Prerrexurdimento e os precursores. O Rexurdimento. 

• Rosalía de Castro: vida e obra. 
• Manuel Curros Enríquez: vida e obra. 

• Eduardo Pondal: vida e obra. 
 

• CIENCIAS SOCIAIS 
 

• Xeografía 
• O estudo, a distribución e a evolución da poboación. Os movementos migratorios 

actuais. 

• A actividade económica, os sistemas económicos e o desenvolvemento sostible. 
• As actividades do sector primario. Paisaxes agrarias. 

• As actividades do sector secundario. Industria e construción. 
• As actividades do sector terciario: comercio, transporte e turismo. 
• Desigualdades sociais e económicas: IDH, áreas xeopolíticas, débeda externa, 

conflitos actuais e erradicación das desigualdades. 
 

• Historia 
• A Idade Moderna, o humanismo e o Renacemento italiano. 

• As grandes expedicións xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e colonización de 
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América. 

• As monarquías modernas: autoritarismo e reinado dos Reis Católicos. 
• A monarquía dos Austrias: Carlos I e Filipe II. A Reforma protestante e a 

Contrarreforma. 
• O século XVII en Europa: as monarquías absolutas e parlamentarias. A guerra 

dos Trinta Anos. O século XVII en España: a Austria menor. Galicia na época dos 
Austrias. 

• O Barroco en Italia, España e o resto de Europa. 
 

• LINGUA CASTELÁ 
• As categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, verbo, adverbio, pronome, 

determinante, preposicións, conxuncións, locucións. 

• Os sintagmas e os seus constituíntes. A estrutura oracional: o suxeito, a 
impersonalidade e o predicado. 

• A oración como unidade semántica. A creación coherente de oracións compostas. 
• O texto como unidade lingüística: a intención comunicativa, o contexto, o sentido, 

a coherencia, a cohesión e a adecuación. 

• A orixe, a formación e o significado das palabras. O manexo do dicionario. 

• A situación lingüística actual española: linguas e dialectos. 

• As variedades xeográficas, situacionais e sociais da lingua española. 
• A correspondencia entre grafías e fonemas. A entoación. A escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas e símbolos. O uso do til. A ortografía das letras. Os signos 
de puntuación. 

 

• LITERATURA CASTELÁ 
• A literatura como acto de comunicación. 

• A literatura do Século de Ouro. O Barroco español. 
• A literatura renacentista: formas e temas. A narrativa, a poesía e o teatro no 

Renacemento. 

• Miguel de Cervantes: vida e obra. Don Quijote de la Mancha. 
• A literatura barroca: Luís de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega. A lírica, a 

narrativa e o teatro no Barroco. 
 
8.4.  Criterios de avaliación 

 

COMUNICACIÓN 
• Ler e comprender un texto relacionado co tema do eixe central da unidade, recoñecer 

a intención comunicativa, algúns elementos propios da súa tipoloxía, a mensaxe, 
axudándose da investigación, e sintetizar as ideas principais. 

• Producir textos escritos para expresar os seus sentimentos, comunicar as súas 
experiencias persoais, expoñer ideas e defender unha opinión. 

• Producir textos orais para expoñer e compartir ideas ou defender unha 
opinión. 
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• Escoitar activamente as outras persoas, participar, respectar a quenda de palabra e 
opinar con criterio. 

• Recoñecer a importancia da intención comunicativa para interpretar un texto e os 
elementos que constitúen un acto de comunicación. 

• Coñecer o concepto de narración e recoñecer en textos dados a intención 
comunicativa, os seus elementos e a súa estrutura, e aplicar estes coñecementos 
para a creación de textos orais e escritos. 

• Coñecer o concepto de diálogo e recoñecer en textos dados a intención 
comunicativa, os trazos do diálogo na creación de textos orais e escritos, e aprender 
a conversar e a escoitar. 

• Coñecer o concepto de descrición e recoñecer en textos dados a intención 
comunicativa, distinguir a descrición obxectiva da subxectiva e aplicar os seus 
coñecementos para a creación de textos descritivos. 

• Coñecer o concepto de exposición e recoñecer en textos dados a intención 
comunicativa, os trazos lingüísticos propios da exposición, así como a súa estrutura, 
e aplicar os seus coñecementos para a creación de textos expositivos. 

• Coñecer o concepto de argumentación e recoñecer en textos dados a intención 
comunicativa, os trazos lingüísticos propios da argumentación, así como a súa 
estrutura, e aplicar os seus coñecementos para a creación de textos 
argumentativos. 

 
• LINGUA GALEGA 

• Distinguir categorías gramaticais en enunciados e en textos, recoñecendo os seus 
valores significativos, a concordancia entre substantivo e adxectivo, a deíxe de 
determinantes e pronomes, a morfoloxía verbal, as clases de adverbios, a distinción 
entre preposicións e conxuncións, a expresividade das interxeccións e algunhas 
locucións de uso común. 

• Manexar o dicionario con soltura para buscar o significado e a orixe das palabras, e 
interpretar correctamente toda a información gramatical que se dá sobre as 
palabras. 

• Coñecer a procedencia dalgunhas palabras, así como a súa formación en lexemas, 
morfemas derivativos e morfemas flexivos que achegan información do xénero e do 
número. 

• Coñecer e detectar os prexuízos lingüísticos co fin de valorar a diversidade lingüística 
e, concretamente, o uso do galego como lingua propia de Galicia. 

• Coñecer as regras ortográficas básicas –letras e grafías, acentuación, signos de 
puntuación– para aplicalas en todos os seus escritos de ámbito académico e 
persoal. 

• Valorar a correcta ortografía, revisar os seus escritos e presentalos con pulcritude e 
esmero. 

 
• LITERATURA GALEGA 

• Valorar a creación literaria como manifestación da sensibilidade artística e dos 
sentimentos, e como desenvolvemento da imaxinación. 

 
• Coñecer a historia da literatura galega dende a Idade Media ata o Rexurdimento, 

os seus principais autores e autoras e as súas obras. 

• Ler e comprender textos do período literario estudado. 
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• Gozar lendo e interesarse por outras lecturas opcionais propostas. 
 

• CIENCIAS SOCIAIS 
 

• Xeografía 
• Explicar todos os indicadores relacionados co estudo da poboación. 

• Analizar a distribución da poboación e os seus condicionantes. 
• Coñecer a evolución da poboación: ciclos demográficos. 

• Expoñer os trazos característicos dos movementos migratorios actuais. 

• Coñecer os elementos e factores da actividade económica, e analizar as 
características de varios sistemas económicos. 

• Interpretar a idea de desenvolvemento sostible e as súas implicacións. 

• Identificar as actividades económicas do sector primario. 

• Definir e clasificar as actividades do sector secundario. 
• Explicar as características e a localización dos recursos minerais e das fontes de 

enerxía. 
• Identificar os trazos principais da actividade industrial e diferenciar as principais 

áreas industriais do mundo, así como as súas características. 

• Explicar en que consiste a deslocalización industrial. 

• Entender a importancia de alcanzar un modelo industrial sostible. 

• Comprender a importancia do sector da construción. 
• Definir, clasificar e valorar a importancia das actividades do sector terciario. 

• Explicar que é a actividade comercial, os tipos de comercio que existen e enumerar 
os bloques comerciais. 

• Comprender as vantaxes e inconvenientes dos diferentes medios de transporte. 
• Coñecer as características da actividade turística, así como o seu impacto ambiental. 

• Identificar as desigualdades sociais e económicas. 
• Analizar as áreas en conflito. 

• Expoñer as medidas para erradicar as desigualdades. 
 

• Historia 
• Recoñecer a Idade Moderna e as súas características demográficas, económicas, 

sociais e políticas. 
• Definir o humanismo e identificar as súas características e a súa difusión. 

• Explicar a arte renacentista e identificar as súas etapas, artistas e obras. 
• Comprender as causas que propiciaron as grandes expedicións xeográficas e 

coñecer os antecedentes. 
• Coñecer os principais navegantes portugueses e casteláns dos séculos XV e XVI, 

así como as súas expedicións, conquis- tas e consecuencias. 

• Entender as consecuencias dos grandes descubrimentos. 

• Recoñecer os trazos característicos das monarquías da Idade Moderna. 
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• Analizar o reinado dos Reis Católicos como etapa de transición entre a Idade Media e 
a Idade Moderna. 

• Entender os procesos de colonización e conquista de América e as súas 
consecuencias. 

• Explicar as características dos reinados dos Austrias no século XVI en España. 

• Analizar as causas e consecuencias da Reforma protestante e da Contrarreforma 
católica. 

• Coñecer as circunstancias demográficas, sociais, económicas e políticas da Europa 
do século XVII. 

• Recoñecer as características políticas, sociais e económicas dos reinados da Austria 
menor. 

• Coñecer a importancia de científicos, filósofos e institucións culturais do século XVII. 
• Distinguir as características da arte barroca. 

• Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
 

• LINGUA CASTELÁ 
• Distinguir categorías gramaticais en enunciados e en textos, recoñecendo os seus 

valores significativos, a concordancia entre substantivo e adxectivo, a deíxe de 
determinantes e pronomes, a morfoloxía verbal, as clases de adverbios, a distinción 
entre preposicións e conxuncións, a expresividade das interxeccións e algunhas 
locucións de uso común. 

•  Identificar a categoría gramatical do núcleo dun sintagma para recoñecer de que 
clase é. 

• Recoñecer os constituíntes dun sintagma nominal, adxectival e adverbial, e identificar 
en oracións o sintagma verbal. 

• Identificar a formación dunha oración en sintagmas e nos seus constituíntes 
mínimos: suxeito e predicado, e intuír casos de impersonalidade; clasificar oracións 
pola actitude do emisor. 

• Recoñecer os valores semánticos nunha oración. 

• 1. Identificar dous predicados nun enunciado para recoñecer oracións compostas e en 
textos dados. 

• 2. Distinguir semanticamente diferentes clases de oracións compostas, 
recoñecer os seus nexos e o uso de signos de puntuación na 
xustaposición. 

• Recoñecer a importancia do contexto e da intención comunicativa do emisor para 
captar o sentido dun texto, e analizar a coherencia, a cohesión e a adecuación en 
textos dados. 

• Manexar o dicionario con soltura para buscar o significado e a orixe das palabras, e 
interpretar correctamente toda a información gramatical que se dá sobre as 
palabras. 

• 1. Coñecer a procedencia dalgunhas palabras, así como a súa formación en lexemas, 
morfemas derivativos e morfemas gramaticais que achegan información do xénero 
e do número, en siglas e en acrónimos. 

• 2. Distinguir casos de sinonimia e antonimia, de polisemia e homonimia e 
de monosemia e polisemia en pares de palabras, en enunciados e en textos. 

• 1. Interpretar os dereitos e deberes constitucionais sobre as linguas de España. 
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• Coñecer en que lugares concretos se falan as diferentes linguas e dialectos 
españois, e recoñecer en textos dados algunhas das súas peculiaridades fónicas, 
morfolóxicas e semánticas. 

• Coñecer algúns trazos da variedade xeográfica do español de América e dos usos 
da lingua en distintas situacións e ámbitos sociais. 

• Valorar a pluralidade lingüística como enriquecemento cultural e patrimonial español. 
• 1. Coñecer as regras ortográficas básicas –tiles, letras, signos de puntuación e 

escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas e símbolos– para aplicalas en todos os 
seus escritos de ámbito académico e persoal. 

• 2. Valorar a correcta ortografía, revisar os seus escritos e presentalos con 
pulcritude e esmero. 

 
• LITERATURA CASTELÁ 

• Entender a literatura como un acto de comunicación, identificando os distintos 
elementos que forman parte do proceso comunicativo. 

• Coñecer o contexto socio-histórico e cultural da literatura do Século de Ouro, e máis 
concretamente do Barroco español. 

• Recoñecer as formas e temas fundamentais da literatura renacentista nos seus 
distintos xéneros literarios: narrativo, lírico e dramático. 

• Coñecer as principais obras narrativas do Renacemento. 
• Comprender a importancia do Lazarillo de Tormes na historia da literatura 

española, analizando o tema e a intencionalidade da obra, a estrutura e o xénero, 
así como a súa interpretación. 

• Analizar a poesía (Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz) e o 
teatro renacentistas. 

• Analizar a vida e a obra de Miguel de Cervantes, con especial atención á súa obra 
narrativa e sobre todo a Don Quijote de la Mancha. 

• Coñecer as principais formas, temas e trazos de estilo da literatura barroca 
(poesía, narrativa e teatro) con especial atención a Luis de Góngora, Francisco 
de Quevedo, Lope de Vega, María Zayas e Calderón de la Barca. 

 
8.5. Avaliación inicial 

 
Deseñaranse probas orais e escritas que permitan avaliar a situación inicial do alumnado para 
ter en conta cal será o punto de partida. As probas tratarán fundamentalmente de determinar 
a competencia dos alumnos respecto á comprensión e a expresión, tanto oral coma escrita, 
así como sobre conceptos básicos das materias de lingua castelá, lingua galega e xeografía 
e historia. 
 
8.6. Instrumentos de avaliación 

 
- A avaliación é continua, e todo o proceso estará integrado na actividade diaria da aula.  
- Faranse controis periódicos, que poderán ser orais ou escritos. Haberá, polo menos, una 
proba escrita por cada unidade deseñada. 
- Valorarase o traballo diario na clase. 
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- Terase en conta a presentación do traballo dun xeito ordenado e pulcro e con corrección 
ortogáfica. 
- O control das lecturas marcadas como obrigatorias será por medio de traballos ou probas 
escritas.  
- A lectura das obras considerase imprescindible para aprobar o ámbito. 
- O caderno da clase deberá estar completo e ordenado  
- Aos alumnos que teñan pendente algunha asignatura de 2º ESO do ámbito socilingüítico 
proporanselles traballos de recuperación da materia ao longo do curso e realizarán unha 
proba escrita adaptada para poder recuperar a materia. 
 
8.7. Criterios de cualificación 

 
• Probas obxectivas escritas ou orais (exames) de Lingua castelá, Lingua 

galega e Xeografía e Historia: 60% 
• Probas e/ou traballos dos libros de lectura obrigatoria: 20%.  
• Traballo de clase e entrega doutros materiais ou traballos referidos á 

programación ( resumos, esquemas, exercicios), actitude positiva cara ao 
ámbito sociolingüístico: 20% 

 
8.8. Recuperación de materias pendentes 

 
 
O profesor do ámbito lingüístico será o encargado de organizar o traballo de recuperación de 
todas as materias, incluidas no seu ámbito, que os alumnos poidan levar pendentes de cursos 
anteriores:  
Ciencias Sociais de 1º de ESO e de 2º de ESO. 
Lingua galega e Literatura de 1º de ESO e de 2º de ESO.  
Lingua castelá e Literatura de 1º de ESO e de 2º de ESO.  
A tal efecto, o alumno que deba recuperar algunha materia pendente: 
- Elaborará traballos, sobre a materia correspondente, que deberá preparar na casa, e 
presentar ao profesor dentro do prazo marcado. 
- Realizará exercicios axeitados propostos polo profesor. 
- Lerá textos de diferente tipo: periodísticos, publicitarios, contos, poemas, así como buscará 
datos en Internet sobre calquera tema de interese, para traballar con eles. 
- Fará os exames, ou calquera tipo de probas que o profesor de ámbito programe, durante o 
curso, para comprobar o avance do alumno na recuperación das materias pendentes. 
 
8.9 Metodoloxía e recursos didácticos 

 
 
Metodoloxía  
Utilizarase unha metodoloxía activa e participativa, cunha organización dos contidos e das 
actividades dun xeito práctico, coa finalidade de que os alumnos e as alumnas poidan cursar 
o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria 
obrigatoria. 
Traballarase en todo momento dun xeito individualizado co alumnado de cara á consecución 
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dos obxectivos propostos. 
 
RECURSOS E MATERIAIS 
Recursos e materiais: 

• Fichas e exercicios adecuados á consecución dos obxectivos propostos. 

• Textos  relacionados coas aprendizaxes mínimas que se programan. 

• Fotocopias e materiais diversos axeitados aos obxectivos do Programa. 

•  Medios audiovisuais e informáticos. 

• Lecturas: Dúas lecturas obrigatorias por trimestre, unha en lingua galega e outra 
en lingua castelá 

Dado que este ano o centro se incorpora por primeira vez ao programa EDIXGAL e non hai 
material específico para este curso de PMAR propoñemos adaptar os contidos da plataforma 
á nosa aula. Ademais, como no centro hai exemplares de libros de texto de 2 nivel de 
PMAR,tomarémolo como  referencia á espera da aparición de recursos dixitais axeitados a 
este nivel. Non suporá ningún desenvolso económico para o alumnado. 
LIBRO DE REFERENCIA 
Programa de melllora. Ambito lingüístico .Nivel 2. Editorial Xerais. 
Utilizaranse outros recursos dixitais, bibliográficos, cartográficos… que están a disposición do 
centro, tanto na Biblioteca como na Aula de Audiovisuais, ou que se poidan utilizar na propia 
aula.  
Lecturas de obras literarias axeitadas ao nivel do alumnado. En calquera caso tratarase de 
que coincidan, ao máximo posible, coas propostas nas materias de Lingua Galega e Lingua 
Castelá para os restantes cursos de 3º da ESO 
Calquera cambio que se produza nestas lecturas, ben sexa motivado pola non disponibilidade 
dos exemplares ou ben por un axuste debido á dinámica do grupo, reflectirase na memoria 
final. 
 
 
 
8.10. Temporalización 

 
Primeiro trimestre: unidades 1 e 2 
Segundo trimestre: unidades 3 e 4 
Terceiro trimestre: unidades 5 e 6 
 
8.11. Elementos transversais 

 
Os materiais, textos e actividades realizados para o ámbito sociolingüístico do Programa 
abordarán ao longo do curso o tratamento dos seguintes elementos transversais: 

o Comprensión lectora, 

o Expresión oral e escrita,  

o Comunicación audiovisual,  
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o Tecnoloxías da información e da comunicación, emprendemento,  

o Educación cívica e constitucional  

o Prevención da violencia de xénero,  

o Prevención da violencia contra as persoas con discapacidade. 

o Prevención da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 
racismo ou xenofobia. 

o Seguridade viaria. 

o Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os 
estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación 
sexual ou da identidade de xénero. 

 

9.	CUARTO	DA	ESO	
 

 
9.1.OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 4.º ESO 
 

  1. Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con especial atención 
aos de carácter argumentativo e publicitario. 

  2. Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos de 

carácter expositivo e argumentativo do ámbito educativo. 

  3. Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos e aplicando os 

coñecementos gramaticais para unha mellor expresión. 

  4. Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando as estratexias 

necesarias para falar en público, así como as TIC. 

  5. Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua oral 
como instrumento de relación social. 

  6. Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

  7. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co ámbito laboral, 

administrativo, comercial e educativo. 

  8. Comprender, interpretar e redactar (en papel ou en formato dixital) textos argumentativos, 

xornalísticos e publicitarios. 

  9. Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos discriminatorios. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información complementaria. 

11. Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e 

cohesionados, e valorar a escritura como fonte de enriquecemento persoal. 
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12. Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos propios, coñecer outros 

alleos e intercambiar opinións. 

13. Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida cotiá como de carácter 

xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión). 

14. Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas entre as palabras. 

15. Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais. 

16. Recoñecer e usar a fonética do galego. 

17. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego, e utilizar manuais de 

consulta de maneira eficaz. 

18. Identificar a oración como un tipo de enunciado e analizar as relacións sintácticas entre os 
elementos que constitúen o predicado. 

19. Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a súa adecuación e os 

conectores que permiten cohesionar ideas e parágrafos. 

20. Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente os textos 

argumentativos. 

21. Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos dunha lingua 

para mellorar no uso doutras e participando en proxectos onde se usen distintas linguas. 

22. Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o plurilingüismo e coñecer o 

ámbito da lusofonía. 

23. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o proceso de normalización 

e evitar os prexuízos. 

24. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 ata a 

actualidade. 

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

26. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante unificadora. 

27. Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

28. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literatura 

galega desde 1916 ata a actualidade. 

29. Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, relacionados coa literatura 
galega desde 1916 ata a actualidade. 

30. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase. 
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9.2. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

 

O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques. Os contidos, criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º ESO.  
 

Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

tal e como aparece no 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. 

 

CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

Escoitar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, con 

especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. 

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

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

(presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

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

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

e de respecto. 

Falar 

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

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

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción 

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

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

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

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

de actualidade. 

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

vida cotiá, en diferentes rexistros. 

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  
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Ler 

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

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

administrativo e comercial. 

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

consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 

especializados en Internet. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos. 

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

columna e artigo de opinión. 

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

publicitarios dos medios de comunicación. 

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

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

complementaria. 

 
Escribir 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os textos 

propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

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

laboral, administrativo e comercial. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos xornalísticos de opinión. 
B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados a partir da 

información obtida de distintas fontes. 

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

enriquecemento persoal. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

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

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

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

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras. 
B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias (apertura 

das vogais de grao medio, o n velar ou a entoación). 

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

electrónico, especialmente sobre cuestión de uso (semántico e sintáctico) e de normativa. 

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

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica. 
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B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos seus 

argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado. 
B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os 

de causa e consecuencia, os de condición e hipótese e os conclusivos, e mais dos mecanismos de 

cohesión textual. 

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

temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de textos de acordo con estes parámetros. 

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

especialmente os argumentativos. 

B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 
B3.13. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 

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

ou culturais. 

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

unha competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

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

contextos sociais e privados. Tendencias de evolución. 

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

recuperación do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso. Consciencia 

da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da 

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

actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

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

B4.8. Prexuízos lingüísticos. 

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

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. Uso normalizado 

da variante dialectal propia da zona. Utilización e valoración da variante estándar da lingua en 

situacións de carácter formal. 
 

Bloque 5. Educación literaria 

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

ata a actualidade. 

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

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

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

literarios representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

B5.6. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 
 

 

9.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais, 

identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou declaracións, determina o tema e 

recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

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

principal e as secundarias. 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debates procedentes 

dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 

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

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

estratexias de enfatización. 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano 

morfosintáctico (condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico (léxico connotativo, 

simbólico e atractivo para o receptor). 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son 

(diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións orais. 

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 

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

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e 

mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

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

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

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto 

oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

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

como planificadas. 

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

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

opinións alleas. 

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

volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das 

emocións ao falar en público. 

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

LGB1.6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción 

oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 
LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia propia da lingua galega. 

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

seu contexto. 

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

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega 

(pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía adecuada. 

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

B1.8. Manifestar unha actitude crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes 
discriminatorias. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen 

dos medios de comunicación. 
LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 

discriminacións. 

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

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

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 
LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, 

pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol 

das emocións ao falar en público. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 

texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 

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

LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 

fonéticos e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

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

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 

contribucións das persoas interlocutoras. 

LGB1.11.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e 
as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, 

nun rexistro formal, neutro ou informal. 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras 

de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

B1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais. 

LGB1.13.1.Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así 

como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

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

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos 

(dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de comprensión. 

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

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

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

discurso. 

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

administrativo e comercial. 

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

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral, administrativo e comercial. 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados 

en Internet. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados 

en Internet. 

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

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 

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

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

B2.5. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: editorial, columna, artigo de opinión… 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión. 

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

opinión e persuasión. 

B2.6. Comprender e interpretar as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación. 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). 

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

medios de comunicación. 

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

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

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de 

comunicación, con especial atención á publicidade. 

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

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

materiais en distintos soportes. 

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

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos 

de esquemas e mapas conceptuais). 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 
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LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 

encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas 

lingüísticas ao seu alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente. 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é correcta e que non 

se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

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

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, 

dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, 

especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das 

funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, 

esquemas, etc. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros 

alleos e de intercambio de opinións. 

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

comerciais. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto 

impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral, 

administrativo e comercial. 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

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

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

información obtida de distintas fontes. 

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

dado sen documentación previa. 

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

texto de partida. 

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

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como unha ferramenta para 

organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
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B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías gramaticais, así 

como da fraseoloxía. 

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

gramaticais. 

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

e escritas. 

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

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos tipos. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos morfemas e 

as súas posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar a súa procedencia grega ou 

latina. 

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

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

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

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

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

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención á 

entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o propio 

vocabulario. 

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

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

para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

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

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

discursos orais e escritos. 

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

galega. 

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

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

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

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

semanticamente. 

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

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 
LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os 

conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese 

e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

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

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

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

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

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os 

mecanismos de progresión temática. 

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

LGB.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, 

especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos procedementos 

lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

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

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

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

ao xénero textual. 

B3.13. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

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

ou culturais. 

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

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

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

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

textos traballados en calquera das outras. 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer e describir o 

papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

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

e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa 
importancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en portugués 

(buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 

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

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

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 
LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os 

seus coñecementos sociolingüísticos. 

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

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

sociolingüística actual. 

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

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

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

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

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual 

e socialmente á normalización da lingua galega. 

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

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

desde 1916. 

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

actualidade. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 

1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 
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LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 

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

galega desde 1916. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados 

coa historia social da lingua galega desde 1916. 

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

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

situación sociolingüística do Estado español. 

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

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega 

e rebáteos cunha argumentación axeitada. 

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

rebáteos argumentadamente. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. 

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

lingua galega. 

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

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 
LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística 

e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 

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

da situación sociolingüística nelas. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

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

actualidade. 

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

actualidade. 
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 1916 

ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura galega de 1916 

ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade para a súa lectura. 
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega de 1916 ata a 
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actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da literatura galega desde 1916  

ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos 

seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

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

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, argumentadamente, 

sobre os seus valores literarios. 

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

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

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

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

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

destes. 

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

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

na aula. 

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

 

9.4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR AVALIACIÓNS 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 
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-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas formas de ser. 

-  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 
-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás vogais. 

-  Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro 

terzo do século XX. 

-  Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

-  Crear un traballo monográfico, en soporte impreso ou dixital, seguindo uns pasos dados. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto 

narrativo. 

 

-Vocabulario 
relacionado coas 

formas de ser. 

 

-Regras de 

acentuación. 

 

-Fonética. O 
vocalismo. 

 

-O galego no 

primeiro terzo do 

século XX. 

 

-A literatura no 
tempo das 

Irmandades. 

 

1.Comprender que é 

un texto narrativo e 
distinguir os seus 

elementos principais. 

 

1.1.Produce un texto 

narrativo distinguindo 
argumento, trama e tema. 

CCL, 

CD 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

2.Ampliar o 

vocabulario 

relacionado coas 
formas de ser. 

2.1.Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 
semántico das formas de 

ser. 

 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3.Recoñecer 

correctamente as 

regras xerais de 
acentuación. 

 

3.1.Aplica correctamente 

nos seus escritos as 

regras de acentuación. 
CCL, 

CAA 

Proba escrita 40% 

4.Coñecer os fonemas 

vocálicos que 
constituen o sistema 

fonolóxico do galego. 

 

4.1. Coñece e pronuncia 

correctamente os sete 
fonemas con especial 

atención á entoación e ás 

vogais de grao medio. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria e 
exposición oral 

40% 

5.Coñecer e describir 

os acontecementos 

mais relevantes  da 
historia social da 

lingua galega no 

primeiro terzo do 
século XX. 

5.1. Recoñece os 

acontecementos 

relevantes da historia 
social da lingua galega 

no primeiro terzo do 

século XX. 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

5.2.Analiza a situación da 

lingua galega no primeiro 
terzo do século XX. 

Proba escrita 40% 
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6.Coñecer o 

panorama literario de 
comezos do século 

XX, así como a obra 

dos seus autores. 

6.1.Comprende e explica 

as etapas na produción 
literaria en galego nos 

comezos do século XX, e 

coñece a obra dos 

principais autores. 

 

CCL, 

CCEC 

 

 

Proba escrita 

 

40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Repaso dos contidos xa estudados no curso anterior. 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto sobre o Monte Pindo, da lectura inicial e do poema do «Comentario de texto» co 

obxectivo de mellorar a comprensión oral. 
-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; sintetizar a información en fichas que sirvan para repasar; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; utilizar o dicionario e outros manuais de 

consulta; etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar ou 

complementar a información do libro, etc. 
-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 

-  Creación de textos e lectura posterior en voz alta para que os demais valoren a creatividade de cada 

alumno/-a e así favorecer o xuízo crítico e o traballo cooperativo. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Proposta de elaboración dun traballo monográfico sobre un personaxe culturalmente relevante; por 

exemplo, algún dos que aparecen nos apartados «Lingua e sociedade» e «Literatura». 

-  Proposta de lectura trimestral, escollendo entre os títulos que recolle o plan lector. 
-  Posta en común en gran grupo a través do diálogo e a lectura colectiva, tras o traballo individual ou 

grupal. 

 

UNIDADE 2 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo cronolóxico. 

-  Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta concordancia co adxectivo. 
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-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás consoantes. 

-  Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas 

dialectais. 

-  Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega 

e, en concreto, ao ámbito literario. 

-  Elaborar o comentario crítico dun texto seguindo uns pasos dados. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto 

narrativo. 

 

-Vocabulario 
relacionado co 

tempo 

cronolóxico. 

 

-O xénero no 
substantivo e o 

adxectivo. 

 

-Fonética. O 

consonantismo. 

 

-Variedades da 

lingua. Variedades 
xeográficas. 

 

-O Grupo Nós. 

1. Ler, comprender 

e analizar textos 
narrativos. 

1.1. Aplica nun texto 

narrativo os seus 
coñecementos sobre o 

narrador e o punto de 

vista. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

2.Ampliar o 

vocabulario básico 

relacionado co 
tempo cronolóxico. 

2.1.Produce textos onde 

utiliza correctamente un 

amplo vocabulario 
relacionado co tempo 

cronolóxico. 

CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3.Identificar o 

xénero dos nomes, 

formar o feminino e 

establecer a 
correcta 

concordancia co 

adxectivo. 

3.1.Usa correctamente o 

xénero dos substantivos 

evitando as confusións 

co castelán. 

CCL 

Proba escrita 40% 

3.2.Clasifica os nomes 

segundo teñan flexión de 

xénero ou sexan 
invariables. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.Coñecer o sistema 

fonolóxico e a 
fonética  do galego, 

con especial 

atención ás 
consoantes. 

 

4.1. Coñece o sistema 

consonántico galego e a 
súa clasificación 

segundo o punto de 

articulación, o modo de 
articulación e as 

vibracións das cordas 

vocais. 

 

CCL, 

CAA 

Proba escrita 40% 

4.2.Pronuncia 

correctamente o n velar 
e o n alveolar. 

CCL 

Observación 

diária e 
exposición 

40% 
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5.Coñecer as 

variedades internas 
da lingua galega e 

identificar os trazos 

que diferencian as 

distintas zonas 
dialectais. 

 

5.1.Coñece os bloques 

dialectais vinculados ás 
distintas zonas 

xeográficas. 

CCL, 

CAA 

 

Exposición 

 

40% 

5.2.Coñece os trazos 

definitorios de cada 

bloque dialectal. 
CCL 

Exposición 40% 

6.Coñecer e valorar 

no ámbito literario 

as achegas do 

Grupo Nós e dos 
seus principais 

representantes á 

cultura galega. 

6.1.Comprende e explica 

a relevancia do Grupo 

Nós e sinala os 

principais trazos 
característicos da obra 

de autores como Risco e 

Pedrayo. 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 

6.2.Le expresiva e 

comprensivamente 
textos narrativos de 

Risco e Otero Pedrayo. 

CCL 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 
-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «O ouro do Sil» e da lectura inicial co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Escoita de textos orais de diferentes zonas dialectais para identificar os trazos que as caracterizan e 

valorar a riqueza da diversidade lingüística. 

-  Utilización de mapas mudos para que os propios alumnos e alumnas tracen isoglosas e sitúen 

determinados fenómenos da fala. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 
co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; utilizar o dicionario e outros manuais de 

consulta; etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

etc. 

-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 
-  Creación de textos e lectura posterior en voz alta para que os demais valoren a creatividade de cada 

alumno/-a e así favorecer o xuízo crítico e o traballo cooperativo. 
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-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Posta en común en gran grupo a través do diálogo e a lectura colectiva, tras o traballo individual ou 
grupal. 

-  Desenvolvemento do pensamento crítico do alumnado (acerca dos prexuízos lingüísticos, sobre o 

que ocorre no seu contorno próximo ou sobre información que achegan os medios), a partir de 

exemplos e facendo fincapé na importancia tanto de observar con obxectividade como de argumentar 

as opinións propias. 

 

 

UNIDADE 3 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co medo. 

-  Identificar o número dos nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. 

-  Diferenciar entre frase e oración, recoñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os tipos de 

frases que hai. 

-  Coñecer e identificar as variedades socioculturais da lingua. 
-  Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

-  Crear microrrelatos seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto 

narrativo. 

 

-Vocabulario 

sobre os medos e 
arrepíos. 

 

-O número nos 
nomes. 

 

-A frase. 

 

1.Comprender e 

analizar o espazo e 

o tempo nun texto 

narrativo. 

 

1.1.Comprende e 

analiza o espazo e o 

tempo nun texto 

narrativo. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2.Profundar no 

vocabulario 

relacionado cos 
medos e arrepíos. 

2.1.Produce textos 

utilizando un amplo  

vocabulario 
relacionado cos medos 

e arrepíos. 

 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3.Coñecer o número 

dos nomes e 

adxetivos, formar 

3.1.Coñece as regras 

de formación do plural 

de nomes e adxectivos. 

CCL, 

CAA 

Proba escrita 40% 
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-Variedades 
socioculturais ous 

diastráticas. 

 

-Castelao. 

correctamente o 
plural e establecer a 

correcta 

concordancia. 

3.1.Forma 

correctamente o plural 
de nomes e adxectivos. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.Establecer as 

diferenzas entre 

frase e oración, 
coñecer a estrutura 

sintáctica da frase e 

identificar os tipos 
de frase que hai. 

4.1.Coñece as 

diferenzas existentes 

entre frase e oración e 
identifica os distintos 

tipos de frases. 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 

5.Coñecer e valorar 

os principais 

fenómenos que 

caracterizan as 

variedades 
diastráticas da 

lingua galega. 

5.1.Recoñece as 

variedades diastráticas 

da lingua galega. CCL, 

CCEC 

 

Exposición 40% 

6.Coñecer e valorar 

a importancia de 

Castelao dentro da 
cultura galega, e 

mais concretamente 

no ámbito literario. 

6.1.Distingue as 

semellanzas que hai 

entre a obra plástica e 
a narrativa de 

Castelao. 

CCL 

 

Proba escrita 

 

40% 

6.2.Recoñece as liñas 

básicas que definen a 

obra de Castelao. 

CCL 
Proba escrita 40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «As termas de Ourense», da lectura inicial e do fragmento tomado d’Os vellos non 

deben de namorarse (no «Comentario de texto»), co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 
as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Recompilación de léxico propio da xerga xuvenil para elaborar un dicionario entre todos. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 
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-  Valoración, a partir da reflexión, da transcendencia que tivo o labor de figuras como Castelao no 

desenvolvemento da literatura e, en xeral, da cultura galega. 
-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

etc. 

-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 

-  Desenvolvemento de actividades que favorezan a desinhibición necesaria para escenificar textos 

teatrais. 

-  Lectura dramatizada ou representación do texto teatral que se achega no apartado «Comentario de 

texto», coidando a entoación e utilizando a linguaxe textual. 

-  Creación de textos e lectura posterior en voz alta para que os demais valoren a creatividade de cada 
alumno/-a e así favorecer o xuízo crítico e o traballo cooperativo. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Posta en común en gran grupo a través do diálogo e a lectura colectiva, tras o traballo individual ou 

grupal. 

 

UNIDADE 4 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar textos narrativos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa arquitectura e o urbanismo. 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Recoñecer e diferenciar o suxeito e o predicado. 

-  Clasificar oracións segundo a natureza do predicado e o significado. 

-  Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

-  Crear caligramas seguindo uns pasos e uns modelos dados. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto 

narrativo. 

 

-Vocabulario 
relacionado coa 

1.Clasificar os 

personaxes de unha 

narración literaria, 

segundo sexan 
principais ou 

secundarios. 

 

1.1.Recoñece os 

personaxes dunha 

narración literaria 

segundo sexan principais 
ou secundarios. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 
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arquitectura e o 
urbanismo. 

 

-O uso correcto 

de b e de v. 

 

-A oración: 

suxeito e 
predicado. 

 

-Variedades 
diafásicas. 

 

-Literatura de 
vangarda. 

2.Recoñecer e usar 

un léxico amplo 
relacionado coa 

arquitectura e o 

urbanismo. 

2.1.Produce textos nos 

que utiliza correctamente 
un amplo léxico 

relacionado coa 

arquitectura e urbanismo. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

3.Coñecer as regras 

de uso do b e do v, e 

diferenciar a 
ortografía  galega 

destas dúas grafías 

da castelá. 

 

3.1.Aplica correctamente 

as normas ortográficas 

da lingua galega relativas 
ó correcto uso  de b e v. 

CCL 

Proba escrita 40% 

3.2.Escribe  

correctamente palabras 

con b e con v. 

CCL 
Proba escrita 40% 

4.Saber que é unha 

oración e clasificar 

as oracións segundo 
a natureza do 

predicado. 

4.1.Distingue 

correctamente as 

oracións simples e as 
compostas. 

CCL 

Proba escrita 40% 

5.Recoñecer e 

valorar os principais 

fenómenos que 
carácterizas as 

variedades 

diafásicas da lingua 
galega, e da función 

da lingua estándar. 

5.1.Recoñece os trazos 

da variedade estándar da 

lingua galega. 

CCL, 

CCEC 

 

Proba escrita 40% 

5.2.Valora a lingua 

estándar como variedade 

unificadora. 

CCL 
 

Exposición oral 

 

40% 

5.3.Recoñece as 

variedades diafásicas da 
lingua galega. 

CCL 
Exposición oral 40% 

 6.Coñecer  a orixe 

das vangardas e os 

principais 

movementos. 
Coñecer a literatura 

de vangarda en 

Galicia, as liñas de 
renovación poética e 

os autores máis 

importantes. 

6.1.Coñece a orixe das 

vangardas europeas e os 

principais movementos. 

CCL 
Proba escrita 40% 

6.2.Coñece as 

particularidades dos 

movementos 
vangardistas en Galicia. 

CCL 

Proba escrita 40% 

6.3.Comenta de forma 

guiada un poema de 

Manuel Antonio, e sinala 

os seus trazos 
vangardistas 

característicos. 

CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  



 

208 
 

 

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 
alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Festival da Luz», da lectura inicial e da versión musical do poema «Sós» (no 

«Comentario de texto»), co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 
significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 

-  Proposta de debate —a partir da reflexión sobre a renovación da arte que significaron as vangardas— 

acerca de manifestacións artísticas actuais que se afastan do que ata agora se consideraba estético. 

-  Valoración da interdisciplinariedade e da combinación harmónica entre texto e imaxe nos caligramas 

para enriquecer o seu significado. 

-  Posta en común en gran grupo a través do diálogo e a lectura colectiva, tras o traballo individual ou 

grupal. 

-  Repaso trimestral. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 5 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar textos prescritivos. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co tempo meteorolóxico. 
-  Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar 

axeitadamente o pronome átono 

-  Identificar o CD, o CI e o CC e coñecer as unidades que desempeñan esas funcións. 

-  Coñecer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de 

desgaleguización. 

-  Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis 

importantes. 
-  Crear currículos, en formato impreso ou dixital, seguindo uns pasos e uns modelos dados. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto 

prescritivo. 

 

-Vocabulario 

relacionado co 

tempo 

meteorolóxico. 

 

-O pronome 
persoal. 

 

-Complementos 

do verbo. 

 

-A literatura 

galega na 
posguerrra. 

 

-A literatura do 

exilio. 

1.Ler, comprender e 

analizar textos 
prescritivos. 

1.1.Produce 

correctamente textos 
prescritivos. 

CCL 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

2.Ampliar o 

vocabulario básico 

relacionado co tempo 

meteorolóxico. 

2.1.Coñece e aplica 

correctamente un 

amplo vocabulario 

relacionado co tempo 
meteorolóxico. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3.Identificar pronomes 

persoais, coñecer a 

súa clasificación e 

aplicar correctamente 
as normas 

morfolóxicas referidas 

ao uso dos pronomes 
persoais. 

3.1.Identifica nun texto 

os pronomes persoais, 

e distingue entre 

pronomes tónicos e 
átonos. 

CCL 

Proba escrita 40% 

3.2.Coñece as funcións 

que poden desempeñar 

as formas átonas do 

pronome persoal. 

CCL 

Proba escrita 40% 

3.3.Aplica 

correctamente as 

normas de colocación 

dos pronomes átonos. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.Recoñecer o 

complemento directo, 
o complemento 

directo e o 

complemento 
circunstancial, e 

explicar as funcións 

que desempeñan 
cada un na oración. 

4.1.Analiza e distingue 

correctamente os 
complementos do verbo 

nunha oración. CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

5.Analizar a inluenza 

da dictadura 
franquista na literatura 

galega: na lingua, nos 

autores, nas editoriais 
e nos lectores. 

5.1.Coñece o panorama 

social e político dos 
anos de posguerra, e 

entende o proceso de 

deslegalización. 

CCL, 

CCEC 

 

 

Proba escrita 

 

40% 

5.2.Coñecer os autores 

mais significativos da 
literatura  do exilio. 

Exposición oral  40% 
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6.Coñecer os autores 

mais significativos da 
literatura  do exilio. 

6.1.Comprende e 

explica razoadamente o 
panorama literario no 

exilio, sinalando os 

autores e obras máis 

destacados. 

CCL 

Exposición oral 40% 

7.Ler expresiva e 

comprensivamente 

textos de autores 

desta época. 

7.1.Comenta de forma 

guiada un texto dun 

autor desta época, e 

sinala os seus trazos 

carácterísticos. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

Proba escrita 40% 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  
No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «O país dos ríos», da lectura inicial e do fragmento d’A esmorga (no «Comentario 

de texto»), co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 
-  Proposta de debate sobre o cambio climático: causas e consecuencias, responsabilidade dos 

cidadáns e dos gobernos, posibles solucións, etc. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 
significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

producir creacións propias, etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Proposta de traballo colaborativo e cooperativo: creación dun refraneiro sobre o tempo meteorolóxico. 

-  Proposta de lectura trimestral, escollendo entre os títulos que recolle o plan lector. 

-  Posta en común en gran grupo a través do diálogo e a lectura colectiva, tras o traballo individual ou 

grupal. 
 

 

UNIDADE 6 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar artigos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes e o turismo. 
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-  Utilizar correctamente o h. 

-  Identificar o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo, e coñecer as unidades 

que desempeñan esas funcións. 

-  Coñecer os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins 

do século XX. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

-  Crear un blog seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto 

de opinión. 

 

-Vocabulario 

sobre as viaxes 

e o turismo. 

 

-O uso do h. 

 

-Complementos 

do verbo. 

 

-A lingua galega 
a partir de 1975. 

 

-A narrativa de 

posguerra. 

1.Ler, comprender e 

analizar artigos de 
opinión. 

1.1.Comprende e analiza 

correctamente artigos de 
opinión. 

CCL, 

CSC 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

2.Ampliar o 

vocabulario básico 

relacionado coas 

viaxes e o turismo. 

2.2.Coñece e aplica un 

amplo vocabulario 

relacionado coas viaxes 

e o turismo. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3.Utilizar de forma 

axeitada o h. 

3.1.Produce textos nos 

que hai unha correcta 
utilización do h. 

CCL, 

CAA 

Proba escrita 40% 

4.Identificar o 

suplemento, o 

complemento 
axente, o atributo e 

o complemento 

predicativo nunha 

oración, e coñecer 
as unidades que 

desempeñan esa 

función. 

4.1.Identifica 

correctamente nun texto 

o suplemento, 
complemento axente, 

atributo e o 

complemento 

predicativo. 

CCL, 

CAA 

Proba escrita 40% 

5.Coñecer os 

acontecementos 
máis importantes no 

desenvolvemento 

do galego, dende 
1975 ata finais do 

século XX. 

5.1.Coñece os 

acontecementos máis 
importantes no 

desenvolvemento do 

galego dende 1975 ata 
finais do século XX. 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 

6.Coñecer a obra 

narrativa de Álvaro 

6.1.Le textos 

representativos de 

Álvaro Cunqueiro e 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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Cunqueiro e Ánxel 
Fole. 

Ánxel Fole, resume o 
seu contido e sinala os 

seus trazos 

característicos 

definitorios e relaciónaos 
co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico 

dos anos 50. 

 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Xeoparques», dos textos que se propoñen como lectura da unidade e do fragmento 

tomado d’Os outros feirantes (no «Comentario de texto»), co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 
co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

crear un blog, etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 
-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 

-  Recompilación de conclusións sobre o debate proposto na clase en torno á violencia machista e 

tormenta de ideas acerca de cómo erradicala. 

-  Lectura en gran grupo dos artigos de opinión acerca de temas de actualidade e posta en común. 

-  Visualización na clase da película Sinbad ou da versión cinematográfica do fragmento que se ofrece 

(no «Comentario de texto») d’Os outros feirantes e cinefórum posterior. 

 
 

UNIDADE 7 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar textos xornalísticos de opinión. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. 

-  Diferenciar unha oración simple dunha oración composta. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas. 
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-  Saber que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa 
Galega. 

-  Crear unha instancia seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto 

argumentativo. 

 

-Vocabulario 

relacionado coa 
xustiza e as leis. 

 

-O verbo. 

 

-As oracións 

compostas. 

 

-A lusofonía. 

 

-A narrativa de 

posguerra. 

1. Comprender e 

interpretar textos 
argumentativos. 

1.1.Identifica o tema e 

a intención 
comunicativa de textos 

argumentativos 

CCL, 

CSC 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

2. Profundar no 

vocabulario básico 

relacionado coa 

xustiza e as leis. 

2.1. Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico da xustiza e 

as leis. 

CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Analizar 

morfolóxicamente e 
recoñecer e usar 

correctamente as 

formas verbais da 

lingua galega. 

3.1.Coñece as dúas 

partes básicas que 
constitúen o verbo: o 

tema e as desinencias. 

CCL 

Proba escrita 40% 

3.2.Clasifica as formas 

verbais segundo a 

conxugación á que 
pertezcan, e distingue 

entre verbos regulares 

e irregulares. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4. Coñecer o que é a 

oración composta e 
recoñecer as 

diferentes clases. 

4.1. Distingue unha 

oración simple dunha 
complexa, e coñece a 

clasificación das 

oracións complexas. 

CCL, 

CAA 

Proba escrita 40% 

5. Saber en qué 

consiste a lusofonía 
e coñecer o ámbito 

xeográfico que 

abarca. 

5.1.Coñece o que é a 

lusofonía e os países 
que a conforman. CCL 

Exposición oral 40% 

6.Coñecer e valorar 

a situación social e 

política nos 

6.1. Coñece a 

influencia que a 

situación social e 
política da época 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

 

Proba escrita 

 

40% 
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novelistas da Nova 
Narrativa Galega. 

exerceu sobre os 
autores desta xeración. 

7.Coñecer a obra 

narrativa dos autores 

máis representativos 

desta época. 

7.1.Comenta de forma 

guiada textos da 

narrativa desta época e 

sinala os seus trazos 
característicos. 

CCL, 

CCEC 

 

Proba escrita 40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Encaixes de Camariñas», do texto que se propón como lectura da unidade e do 

fragmento tomado d’O crepúsculo e as formigas (no «Comentario de texto»), co obxectivo de mellorar 
a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 
-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 

-  Recompilación de conclusións sobre o debate proposto na clase en torno ao drama dos refuxiados e 

tormenta de ideas acerca de como o deberiamos afrontar —a sociedade e os gobernos—, para crear 

unha cadea de axuda, non un arame de espiñas. Cada alumno e alumna escribirá a súa achega nun 

elo desa cadea. 
-  Lectura en gran grupo do artigo de opinión do apartado «Aplica o que sabes» e proposta de debate 

acerca do tema que aborda, poñéndoo en relación co artigo «O naufraxio de Europa». 

-  Simulación dun xuízo no que se xulguen situacións como as que se tratan nos artigos citados. Os 

alumnos e alumnas repartiranse os papeis de fiscal, avogados/-as, xuíz ou xuíza, acusados, etc. 

 

UNIDADE 8 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS   

-  Analizar mensaxes publicitarias. 
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-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co ocio. 

-  Utilizar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. 

-  Recoñecer as diferentes clases de oracións compostas subordinadas. 

-  Analizar oracións subordinadas substantivas. 

-  Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao proceso normalizador 
da lingua. 

-  Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas 
obras máis importantes. 

-  Coñecer as características dos folletos, os dípticos e os trípticos e crear un tríptico de acordo cunhas 

pautas dadas. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: texto de 

publicidade. 

 

-Vocabulario 

sobre o tempo de 

lecer. 

 

-Algunhas 

terminacións. 

 

-As oracións 

subordinadas 

sustantivas. 

 

-Os prexuizos 

lingüísticos. 

 

-A poesía de 

posguerra. 

1. Comprender e 

interpretar as mensaxes 

explícitas e implícitas 

que transmiten os 

textos publicitarios dos 
medios de 

comunicación. 

1.1. Comprende e interpreta 

as mensaxes explícitas e 

implícitas que transmiten os 

textos publicitarios dos 

medios de comunicación 
(anuncios). 

CCL, 

CSC 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2. Desenvolver un 

léxico amplo 

relacionado co ocio. 

2.1.Escribe textos con 

vocabulario rico relacionado 

co tempo de lecer. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Utilizar 

correctamente certas 

terminacións: -nte/-
mento, -za/-cia, -zo/-cio, 

-zón/-ción. 

3.1. Aplica correctamente 

estas terminacións nun texto. 
CCL 

Proba escrita 40% 

4. Analizar 

correctamente oracións 

subordinadas 

substantivas. 

 

4.1. Coñece e analiza 

correctamente os distintos 

tipos de subordinadas 

substantivas. 

CCL, 

CAA 

Proba escrita 40% 

5. Coñecer o concepto 

de prexuízo lingüístico e 
cómo afectan ó proceso 

5.1. Coñece o que é un 

prexuízo lingüístico, e analiza 
as razón que motivan a súa 

orixe, e constrúe unha opinión 

crítica para poder combatela. 

CCL 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 
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normalizador da nosa 
lingua. 

5.2. Detecta e desgota os 

prexuízos lingüísticos 
referidos á nosa lingua. CCL 

Proba escrita 40% 

6. Recoñecer os 

principais 

representantes da 

poesía galega de 
posguerra. 

6.1. Le textos representativos 

de poetas das xeracións de 

posguerra, resume o seu 

contido e sinala os seus 
trazos característicos 

definitorios. 

CCL, 

CSC 

 

Proba escrita 

 

40% 

6.2.Comenta de forma guiada 

textos poéticos das xeracións 

de posguerra (anos 50) e 
sinala os seus trazos 

característicos. 

CCL 

Proba escrita 40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 
alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Percebeiros», do texto que se propón como lectura da unidade e do poema de 

Celso Emilio proposto para o «Comentario de texto», co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 
significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

realizar creacións propias, etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 

-  Exposición das campañas publicitarias creadas no apartado «Comentario da lectura». 

-  Desenvolvemento do pensamento crítico necesario para interpretar as mensaxes publicitarias con 

criterio propio, a través da reflexión, o debate e a análise. 
-  Repaso trimestral. 
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TERCEIRA AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 9 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar un guión cinematográfico. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co cine. 

-  Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. 
-  Identificar e analizar oracións subordinadas adxectivas. 

-  Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falantes. 

-  Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como 

algunhas das súas obras máis destacadas. 

-  Crear haikus seguindo uns modelos dados e tendo en conta as características que os definen. 

 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Lectura: o guión 

cinematográfico. 

 

-Vocabulario 

sobre o cine. 

 

-Uso do infinitivo 

conxugado. 

 

-As oracións  

subordinadas 
adxectivas. 

 

-A lingua galega 

de hoxe. 

 

-A poesía de 

posguerra. 

1. Ler, comprender 

e analizar un guión 

cinematográfico. 

1.1. Comprende e 

analiza un guión 

cinematográfico. 
CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2.Ampliar e usar o 

vocabulario básico 

relacionado co cine. 

2.1.Coñece e amplía o 

vocabulario que constitúe 

o campo semántico do 

cine. 

CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Utilizar 

correctamente o 
infinitivo conxugado 

e coñecer as súas 

desinencias. 

3.1.Distingue cando o 

infinitivo conxugado é de 
uso obrigado, e cando é 

de uso aconsellable. CCL 

Proba escrita 40% 

3.2.Produce textos nos 

que utiliza correctamente 

o infinitivo conxugado. 

Proba escrita 40% 

4.Coñecer e 

analizar 

correctamente a 

oración subordinada 
adxectiva. 

4.1. Coñece os 

elementos que 

introducen unha oración 

subordinada adxectiva. 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 

4.2. Coñece as distintas 

funcións do pronome que 

introduce a oración. 
CCL 

Proba escrita 40% 
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5. Describir a 

situación 
sociolingüística de 

Galicia e empregar 

a terminoloxía 

apropiada. 

5.1. Analiza as 

tendencias de evolución 
da lingua galega a partir 

da situación 

sociolingüística actual 

CCL, 

CCEC 

 

 

Proba escrita 

 

40% 

6.Coñecer a lírica 

galega de 
posguerra: 

tendencias e 

autores. 

6.1.Coñece os principais 

autores da xeración do 
36. 

CCL, 

CD 

Proba escrita 40% 

6.2.Coñece os principais 

autores e obras da 

Xeración “ponte”. 
CCL 

Proba escrita 40% 

6.3.Coñece os 

principais autores e 

obras da xeración de 

1950. 

 

Proba escrita 40% 

6.4.Le expresiva e 

comprensivamente 

textos poéticos de 

autores da Xeración 

das Festas Minervais. 

Proba escrita 40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Festival de Cans», do guión que se propón como lectura da unidade e dos poemas 

de Manuel María (na «Antoloxía») e Novoneyra (no «Comentario de texto»), co obxectivo de mellorar 

a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 
co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 
-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 
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-  Realización de actividades que favorezan a desinhibición necesaria para ler textos de forma 

dramatizada e acompañar a lectura coa linguaxe corporal. 
-  Recompilación de conclusións sobre o debate proposto na clase en torno ao descenso no uso da 

lingua galega entre a mocidade. Propostas de solución. 

-  Proposta de lectura trimestral, escollendo entre os títulos que recolle o plan lector.  

UNIDADE 10 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar un guión televisivo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa radio e a televisión. 

-  Identificar e utilizar correctamente as perífrases verbais. 

-  Recoñecer e analizar oracións subordinadas adverbiais. 

-  Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos 

representativos. 

-  Crear unha curtametraxe a partir dun guión e seguindo unhas pautas dadas. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Texto: O guión 

televisivo. 

 

-Vocabulario 
referente á radio e 

a televisión. 

 

-As perífrases 

verbais. 

 

-As oracións 
subordinadas 

adverbiais. 

 

-O galego nos 

medios. 

 

1. Comprender e 

analizar un guión 
televisivo. 

1.1. Comprende e 

analiza un guión 
televisivo. 

CCL 

Observación 

diaria 
(actividades) 

40% 

2.Ampliar o 

vocabulario básico 

relacionado coa radio 

e a televisión. 

2.1. Produce guións 

televisivos con léxico 

propio deste campo 

semántico. 

CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Recoñecer e usar 

correctamente as 

formas verbais e as 
perífrases verbais da 

lingua galega. 

3.1. Recoñece e usa 

correctamente as 

perífrases verbais da 
lingua galega, e 

distingue os 

diferentes tipos. 

CCL 

Proba escrita 40% 

4.Analizar 

correctamente as 

oracións subordinadas 

adverbiais, coñecer as 
conxuncións que as 

introducen e facer 

4.1.Coñece as 

conxuncións que 

introducen as 

oracións 
subordinadas 

adverbiais. 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 
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-A narrativa 
actual. 

unha correcta 
clasificación. 

4.2.Distingue 

correctamente os 
distintos tipos de 

oracións 

subordinadas 

adverbiais. 

CCL 

Proba escrita 40% 

5. Coñecer a 

importancia dos 

medios de 

comunicación na 

normalización da 
lingua galega. 

5.1.Coñece os 

principais axentes 

normalizadores en 

Galicia, e valora a 

súa importancia. 

CCL, 

CCEC 

 

Exposición oral 40% 

6. Identificar e 

comprender os 

distintos grupos na 

narrativa actual. 

6.1. Identifica os 

autores máis 

representativos da 

narrativa actual. 

CCL 

 

Proba escrita 

 

40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 
-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Culturgal» e do guión que se propón como lectura da unidade, co obxectivo de 

mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 
-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar producións dixitais, ampliar ou 

complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Fomento da aprendizaxe activa, do traballo colaborativo e da expresión oral. 

-  Análise da porcentaxe de uso dos medios de comunicación audiovisuais en galego por parte do 

alumnado, tendo en conta parámetros como: a) frecuencia, b) tipo de programa máis visto ou escoitado 
(informativo, musical, concursos, películas…), c) franxa horaria, d) preferencia polos medios en galego 

ou noutras linguas, etc. 

-  Visualización da película O lapis do carpinteiro e cinefórum posterior. Sería interesante comparar a 

obra literaria coa adaptación cinematográfica e debater sobre se as películas deben reproducir 

fielmente o texto orixinal ou versionar libremente as obras. 
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UNIDADE 11 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas novas tecnoloxías. 

-  Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 

-  Recoñecer as principais relacións semánticas entre palabras. 

-  Valorar a importancia de Internet na normalización do galego. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos 
representativos. 

-  Crear unha presentación multimedia seguindo unhas pautas dadas. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Texto: internet. 

 

-Vocabulario 

relacionado 

coas novas 
tecnoloxías. 

 

-Adverbios e 

preposicións. 

 

-As relacións 

semánticas. 

 

-A literatura 
dixital. 

 

 

 

 

1. Producir en soporte 

impreso ou dixital 

textos redactados a 
partir da información 

obtida de distintas 

fontes. 

1.1. Crea en soporte 

impreso ou dixital textos 

a partir dun tema dado. CCL, 

CAA 

Exposición oral 40% 

2.  Identificar e utilizar 

correctamente 

adverbios e 
proposicións. 

2.1.Coñece e utiliza 

correctamente os 

adverbios e 
proposicións. 

CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

3. Recoñecer as 

principais relacións 
semánticas entre 

palabras: antonimia, 

sinonimia e polisemia. 

3.1.  Produce textos 

utilizando 
correctamente as 

distintas relacións entre 

as unidades 
semánticas. 

CCL, 

CSC 

Exposición oral 40% 

4.  Identificar e 

comprender os 

autores máis 

4.1.  Identifica os 

autores  máis 

representativos da 

CCL, 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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representativos da 
poesía e do teatro 

actuáis. 

poesía e do teatro 
actuais. 

4.2.  Le expresiva, 

comprensiva e 

dramatizadamente 

textos poéticos e 
teatrais da literatura 

galega actual. 

CCL 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 

alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Tecnópole», da lectura da unidade e do poema «Camiñan descalzas polas 

rochas», co obxectivo de mellorar a comprensión oral de textos literarios e non literarios. 

-  Práctica habitual do debate para desenvolver a expresión oral, a capacidade de diálogo, o respecto 

polas opinións alleas, a convivencia harmónica, etc. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 
co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 

de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar presentacións dixitais, ampliar ou 

complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 
-  Fomento da aprendizaxe activa e do traballo colaborativo. 

-  Práctica do recitado de poemas e da lectura dramatizada de textos teatrais. 

 
 
UNIDADE 12 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Ler, comprender e analizar textos literarios e non literarios. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas redes sociais. 

-  Utilizar correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct-. 

-  Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos 

e identificar os principais recursos empregados. 
-  Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

-  Coñecer e valorar os novos modos de creación literaria que achega a tecnoloxía dixital. 
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-  Crear unha telenovela seguindo unhas pautas dadas. 

 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-Texto: as redes 

sociais. 

 

-Vocabulario 

relacionado coas 

redes sociais. 

 

-Grupos 
consonánticos: -

cc- e -ct-. 

 

-Cambios 

semánticos. 

 

-A tecnoloxía  
dixital na 

creación literaria 

actual. 

1.Analizar e 

comprender textos 

literarios e non 

literarios. 

1.1. Analiza e 

comprende textos 

literarios e non 

literarios. 

CCL, 

CAA 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

2. Ampliar o léxico 

relacionado coas  

redes sociais. 

2.1. Recoñece, amplía 

e utiliza léxico 

relacionado coas redes 
sociais. 

CCL, 

CAA 

Exposición oral 40% 

3. Coñecer a 

utilización correcta 

dos grupos 

consonánticos -cc- e 

-ct-. 

3.1.Utiliza 

correctamente os 

grupos consonánticos -

cc- e -ct- 

CCL, 

CSC 

Proba escrita 40% 

4. Recoñecer as 

causas dos cambios 

semánticos, 

distinguir os 

diferentes tipos e 
iidentificar os 

distintos recursos 

empregados. 

4.1.Coñece as causas 

dos cambios 

semánticos, distingue 

os diferentes tipos, e 

identifica os diferentes 
recursos empregados. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

Proba escrita 40% 

5.Coñecer textos de 

distintos xéneros da 

literatura galega 
actual en soporte 

dixital. 

5.1. Le expresiva, 

comprensiva e 

dramatizadamente 
textos de distintos 

xéneros da literatura 

galega actual en 
soporte dixital. 

CCL, 

CD 

Observación 

diaria 

(actividades) 

40% 

5.2. Participa con 

proveito da audición e 
visualización de 

creacións literarias en 

soporte dixital. 

Exposición oral 40% 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  
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No desenvolvemento das tarefas empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Desenvolvemento de actividades que permitan anticipar as ideas previas que os alumnos e as 
alumnas teñen en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición do texto «Devesa da Rogueira» e da lectura da unidade, co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Práctica habitual do debate para desenvolver a expresión oral, a capacidade de diálogo, o respecto 

polas opinións alleas, a convivencia harmónica, etc. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: facer clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría 

co apoio dunha práctica continuada; repasar e reforzar contidos que ofrezan certa dificultade; planificar 

as tarefas e preparar os recursos necesarios para abordalas; empregar o dicionario e outros manuais 
de consulta; utilizar o ordenador como instrumento habitual de traballo, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente o 

significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do libro, 

realizar creacións propias, practicar novas formas de expresión literaria, etc. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Fomento da aprendizaxe activa e do traballo colaborativo. 
-  Práctica da audición e da lectura de textos literarios. 

-  Repaso do trimestre e do curso, con especial atención aos contidos máis complexos ou que presenten 

unha maior dificultade para o alumnado. 

 

9.5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS 
ESIXIBLES) 

Nas propias táboas anteriores manifestamos a porcentaxe mínima necesaria para a consecución dos 

obxectivos, un 40%, téndomos en conta as múltiplas posibilidades de aprendizaxe que pode presentar 

un alumno ou alumna. De todas formas, achegamos tamén unha serie mínima de estándares esixibles 
que consideramos clave para a consecución dos obxectivos de etapa. 

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
 
- Identifica a idea principal e secundarias de calquera texto oral. 

- Produce textos orais con coherencia, cohesión e corrección 

- Presenta os contidos de forma clara, ordenada e con corrección gramatical. 

- Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
- Emprega correctamente os elementos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e 

a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo). 

- Identifica os valores da lingua oral como un elemento útil de aprendizaxe e para relacionarse 

cos demais. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
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- Aplica os coñecementos léxicos propios e recursos alleos (dicionario) para solucionar 
problemas de comprensión. 

- Entende o significado de palabras propias do rexistro culto. 

- Ordena as ideas e estrutura os contidos en secuencias. 

- Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos 

- Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus traballos. 

- Comprende as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos 

medios de comunicación (anuncios). 

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

- Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios e para mellorar a presentación dos 

seus traballos. 

- Distingue nun texto xornalístico entre información, opinión e persuasión. 

 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
 
- Usa un léxico amplo e preciso, de diferentes categorías gramaticais. 

- Aplica correctamente as regras de acentuación nos seus escritos. 

- Aplica correctamente as normas ortográficas da lingua galega. 

- Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

- Aplica correctamente as normas morfolóxicas de formación do plural e de concordancia de 

número. 

 

- Recoñece a frase e identifica a palabra nuclear que a organiza sintáctica e semánticamente. 
- Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 

- Clasifica oracións. 

- Recoñece e usa fraseoloxía diversa da lingua galega. 

- Aplica correctamente as normas de uso do pronome persoal. 

- Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e 

distingue os diversos tipos. 

- Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear 

palabras novas. 
 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
 

- Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo 
do S. XX. 

 
- Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega nos anos de 

posguerra. 
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- Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua 
galega, e valora estas como símbolo de riqueza lingüística e cultural. 

 
- Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variedade 

unificadora. 
 

- Recoñece as variedades diafásicas da lingua galega. 
 

- Distingue entre normalización e normativización e explica axeitadamente cada fenómeno. 
 

- Coñece e describe o papel da lusofonía nas linguas do mundo no S. XXI. 
 

- Sinala e rebate os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua, e especialmente á 
galega. 

 
- Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

- Explica as etapas na literatura galega nos comezos do S. XX e coñece a obra dos principais 
autores. Comenta de forma guiada textos literarios representativos desta etapa. 

 
- Comprende e explica a contribución de Castelao á cultura galega, e recoñece as principais 

características tanto da súa obra como do seu pensamento. 
 

- Comprende e explica razoadamente o panorama literario no exilio, sinalando os autores e obras 
máis destacados e os seus trazos característicos definitorios. 

 
- Identifica os períodos e xeracións da literatura galega de posguerra, así como os principais 

autores e obras. Comenta, de forma guiada, textos literarios representativos desta etapa. 
 

- Identifica os autores e autoras máis representativos da literatura galega actual, e le expresiva 
e comprensivamente os textos literarios máis representativos. 

 
- Crea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 

 
 

9.6. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- O libro dixital EDIXGAL para a área de Lingua Galega e Literatura 4.º ESO. 

- Recursos que recollen lecturas complementarias; fichas de traballo de reforzo e de ampliación; 

material para o desenvolvemento das competencias; plan lector e a adaptación curricular. 

- O xerador de probas escritas de avaliación. 

- O libro dixital,a aula virtual, o blog. ... 

- Os recursos que se ofrecen na web www.anayaeducacion.es e noutras webs relacionadas coa 

língua galega. 

- Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 
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10. BACHARELATO 
 

10.1. BACHARELATO 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, 

madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que os facultan para desenvolver 

funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, 

capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permiten: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, 

que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación 
das persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e a galega. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 

desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

10.2. OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

A LOMCE, segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establece os seguintes obxectivos 

xerais para a Lingua Galega e Literatura: 

«A materia Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia 
comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística e literaria. Debe tamén achegar as ferramentas e os coñecementos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, social e 

profesional. Eses coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por 

un lado, e de comprensión e expresión escrita por outro. A estruturación do pensamento do ser humano 

faise a través da linguaxe, de aí que esa capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e 

o máis eficaz instrumento de aprendizaxe». 

A finalidade da reflexión lingüística é o coñecemento progresivo da propia lingua, que se produce cando 
o alumnado percibe o uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funcións e cando analiza as 

súas propias producións e as dos que o rodean para comprendelas, avalialas e, no seu caso, corrixilas. 

A reflexión literaria a través da lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece o 

coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos 

estudantes, dálles acceso ao coñecemento doutras épocas e culturas e enfróntaos a situacións que 

enriquecen a súa experiencia do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos.  

Os elementos de Lingua Galega e Literatura supoñen unha progresión respecto aos saberes e 

habilidades adquiridos desde o inicio da vida escolar. O enfoque comunicativo centrado no uso 
funcional da lingua articúlase ao redor dun eixe que é o uso social da lingua en diferentes ámbitos: 

privados e públicos, familiares e escolares. A materia céntrase na aprendizaxe das destrezas 

discursivas que poden darse en diversos ámbitos: o das relacións persoais, o académico, o social e o 

dos medios de comunicación, cuxo dominio require procedementos e coñecementos explícitos acerca 

do funcionamento da linguaxe en todas as súas dimensións, tanto relativos aos elementos formais 

como ás normas sociolingüísticas que presiden os intercambios.  

A lectura de textos diversos e a súa comprensión contribúe á adquisición de destrezas comunicativas».  

A lei establece a adquisición das destrezas básicas que debe manexar o alumnado para ampliar a súa 

capacidade de comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación literaria a través de catro 

bloques de contidos cuxos obxectivos específicos resumimos aquí: 

Comunicación oral: escoitar e falar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa. 

- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. 

Comunicación escrita: ler e escribir 
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- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de complexidade. 

- Entender textos de diversos xéneros. 

- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos. 

- Desenvolver o pensamento crítico e creativo.  

- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, revisión e 

redacción.  

- Escribir textos coherentes e adecuados. 

Coñecemento da lingua 

- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua. 

- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais. 

- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos dentro dun 
discurso, dun texto e dunha oración.  

- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do texto. 

- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso. 

- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores cultos e competentes.  

- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega. 

- Achegarse aos xéneros literarios. 

- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.  

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal. 

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e universal de 

todos os tempos. 

Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, «persegue o obxectivo último de 

crear cidadáns conscientes e interesados no desenvolvemento e na mellora da súa competencia 

comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar 

parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia 
lingua, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo e de formar as súas propias opinións a través 

da lectura crítica das obras literarias máis importantes de todos os tempos». 

10.3. CONTRIBUCiÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da 

lei, son: 

1.º Comunicación lingüística.  
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2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

3.º Competencia dixital.  

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

O proxecto de Lingua e Literatura de 1.º de Bacharelato pretende que os alumnos e as alumnas 

adquiran as habilidades necesarias para facer efectiva a comunicación no nivel persoal, académico, 

social e profesional. Para iso, ademais da comunicación lingüística, propia da materia e a conciencia e 

expresións culturais, relacionada especialmente coa literatura, en todas as unidades se desenvolven 

outras competencias inherentes á propia aprendizaxe como son aprender a aprender e sentida de 
iniciativa e espírito emprendedor, e a competencia dixital, relacionada coa busca de información. 

A competencia fundamental que desenvolve é, polo tanto, a comunicación lingüística. A través dos 

contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do libro búscase que o alumnado sexa competente 

en; a) a comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de textos de diversa 

índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula e b) a expresión oral e 

a expresión escrita mediante a elaboración de textos propios orais ou escritos cun vocabulario e unhas 
estruturas lingüísticas precisos e de forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa. 

As competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía están presentes 

naquelas unidades nas que se traballan textos relacionados co medio e a ciencia. 

A competencia dixital implica a utilización de medios dixitais que o alumnado de Lingua e Literatura 

precisará para solicitar información de dicionarios e enciclopedias e obter datos concretos sobre autores 

e obras, así como para ampliar os contidos ou traballar os medios de comunicación. 

O carácter abstracto dunha gran parte dos contidos que se traballan en Lingua implican unha necesaria 

xestión dos estilos de aprendizaxe e os recursos e motivacións persoais, e un desenvolvemento das 

estratexias de comprensión por parte do alumnado. Así mesmo, os estudantes enfróntanse ao 

seguimento dunha aprendizaxe pautada e á reflexión creativa, crítica e emocional, especialmente nas 

análises e comentarios dos textos. Por último, a posibilidade de autoavaliar os obxectivos de 

aprendizaxe e de tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre presentes nas 

actividades de repaso e nos resumos das unidades. Todo iso fai que a competencia aprender a 
aprender se traballe en practicamente todos os apartados de cada unidade. 

O alumnado adquire competencias sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto da 

diversidade de ideas e opinións nos traballos de tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas, 

especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra parte, os alumnos e as alumnas deberán 

establecer unha escala de valores desde a que emitir xuízos críticos e fundamentados sobre os textos. 

Traballarán tamén esta competencia ao valorar a riqueza cultural da realidade plurilingüe da Península 
Ibérica e ao establecer a relación da realidade histórica e a literatura. 
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O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades do libro que 

requiren achega de ideas, análise sistemática, aplicación do aprendido para xerar novas posibilidades, 
creación de textos, elección de recursos, etc. Así, o alumnado adquire esta competencia en especial 

participando nas actividades motivadoras do inicio da unidade, resolvendo cuestións lingüísticas, 

construíndo oracións, realizando as análises de texto pautadas, creando textos propios ou 

achegándose aos recursos diversos que se ofrecen na web. 

A materia contribúe especialmente ao fomento da apreciación cultural e a educación do gusto que 

desenvolve a competencia conciencia e expresións culturais. Por un lado, o libro ofrece unha gran 
cantidade de textos de tipoloxía variada e de autores recoñecidos para traballar os contidos do curso, 

cuxa temática, ademais, se relaciona con temas que van desde o patrimonio natural ou científico ata a 

interculturalidade. Por outro, a Literatura invita ao alumnado a entrar en contacto directo con obras e 

autores de diversos xéneros e de valor universal sobre os que se dan as pautas e os contextos para a 

súa mellor comprensión, o que supón un estímulo para que os estudantes se acheguen con 

sensibilidade e agrado ao patrimonio literario. 

 

10.4. METODOLOXÍA 

A metodoloxía didáctica en Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por 

si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación e tamén  

debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas. 

 

Os criterios metodolóxicos que están presentes na área de Lingua e Literatura Galega en bacharelato 
son os seguintes: 

- Adecuación das actividades á madureza do alumnado nesta etapa educativa. 

- Diversidade de propostas e actividades que responden aos modos diferentes de aprendizaxes. 

- Integración do aprendido a través da interdisciplinariedade. 

- Desenvolvemento das capacidades cognitivas do alumnado. 

- Organización e precisión en contidos teóricos e actividades prácticas. 

- Aprendizaxe autónoma dos estudantes. 

- Secuenciación pautada da aprendizaxe práctica. 

- Participación activa do alumnado na aprendizaxe individual e en grupo. 

- Fomento do interese pola aprendizaxe. 

- Uso funcional da lingua. 

A estrutura  de cada unidade con formulacións introdutorias, presentación dos contidos en apartados 

e subapartados diferenciados, actividades directas e focalizadas, actividades interdependentes, 

favorece a elección do docente das estratexias adecuadas en cada caso para que o alumnado sexa 

competente en comunicación lingüística segundo os obxectivos que consideran na etapa. 
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Entre as estratexias didácticas a lectura; a detección de ideas previas; as explicacións sobre os 

contidos; as aplicacións prácticas dos saberes e as habilidades; a aplicación de técnicas de estudo; 
a análise e a reflexión sobre conceptos, textos ou ideas complexas; a investigación lingüística e 

literaria; a construción de ideas novas e xuízos críticos.   

Para levalas a cabo, ofrécense actividades de diversos tipos que responden a diferentes enfoques, 

formas de aprendizaxe e niveis de complexidade, individuais ou de grupo, asociadas ou non a 

técnicas determinadas e en función dos campos traballados da lingua e a literatura: actividades de 

identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estruturación, de síntese, de análise 

indutiva e dedutiva, de lectura, de comentario, de escritura, de chuvia de ideas, de diálogo e debate, 

de reflexión, de contextualización, de busca de información, de investigación, etc. 

 

 

10.5. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 

Os estudantes manifestan unha gran diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de 

aprendizaxe. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos 

(responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e 

estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e 

outros necesitan descansos; algúns necesitan un reforzo continuo e outros non; hainos que prefiren 

traballar sós e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo.  

O deseño do libro de Lingua Galega e Literatura considera esa diversidade expoñendo a información 

de diferentes formas (textos explicativos, cadros-resumo, esquemas), utilizando os recursos que se 
ofrecen na rede e ofrecendo unha gran tipoloxía de actividades. 

Ademais, propóñense as seguintes medidas para dar resposta á diversidade: 

- Detectar as ideas previas mediante, por exemplo, diálogos na aula ou debates, que permitirán que o 

docente coñeza aos estudantes e eles, a si mesmos. 

- Repasar as nocións estudadas con regularidade e resolver os problemas detectados. 

- Realizar numerosas e diversas actividades que combinen as resolucións individuais e en pequeno e 

gran grupo, e a oralidade e o escrito. 

- Utilizar recursos gráficos, dixitais, visionado de películas, etc.  
- Usar o resumo da unidade como unha forma de autoavaliación. 
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11. Primeiro de Bacharelato 
 

 

 

11.1. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 

 SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

Unidade 1. Comunicación e linguaxe 

1. A comunicación 

2. A linguaxe humana   

3. Elementos do acto comunicativo   

4. O contorno da comunicación  

5. Ruído e redundancia 

6. A intención comunicativa 

7. Os signos  

Repaso da unidade. 

Comentario de textos: A lectura e a comprensión do texto. 

 

Unidade 2. Tipoloxía textual 

1. Comunicación oral e escrita  

2. Tipoloxía textual 

3. O texto dialogado  

4. O texto descritivo  

5. O texto narrativo 

6. O texto expositivo  

7. O texto argumentativo  

8. As propiedades textuais 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O resumo 

 
Unidade 3. O substantivo e o adxectivo 

1. O substantivo  

2. O adxectivo cualificativo  

Repaso da unidade 
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Comentario de textos: O título e o tema. 

 
Unidade 4. O pronome persoal 

1. Definición, morfoloxía e funcións 

2. Serie tónica 

3. Serie átona 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O esquema 

 
Unidade 5. Os determinantes e outros pronomes 

1. O artigo  

2. Os demostrativos 

3. Os posesivos  

4. Os relativos 

5. Os interrogativos e os exclamativos  

6. Os numerais  

7. Os indefinidos 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: A estrutura  

Unidade 6. O verbo 

1. Definición e estrutura  

2. As categorías verbais 

3. O sistema verbal do galego 

4. Algúns valores dos modos e dos tempos  

5. Formas nominais ou amodo-temporais 

6. As perífrases verbais 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O comentario crítico: obxectivo e fases 

 
Unidade 7. O adverbio, as preposicións e as conxuncións 

1. O adverbio  

2. As preposicións 

3. As conxuncións 

Repaso da unidade. 

Comentario de textos: O comentario crítico: introdución  
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Unidade 8. Historia da lingua: ata o século VIII 

1. Formación da lingua galega 

2. O período prerromano  

3. A romanización 

4. Do latín vulgar ao galego portugués 

5. Formación histórica do léxico galego 

Repaso da unidade. 

Comentario de textos: O comentario crítico: o corpo argumentativo 

 
Unidade 9. Historia da lingua: séculos IX a XIX 

1. A Baixa Idade Media: galego antigo 

2. A Idade Moderna: galego medio  

3. A Idade Contemporánea: galego moderno 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O comentario crítico: conclusión 

 
Unidade 10. A variación e a diversidade lingüística 

1. Introdución 

2. A variación intralingüística 

3. A diversidade lingüística 

4. A realidade plurilingüe da Península 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O comentario crítico: finalidade 

 
Unidade 11. A literatura galega medieval 

1. Periodización da literatura galega 

2. Contexto da literatura galega medieval 

3. A lírica medieval galego-portuguesa 

4. A lírica profana 

5. A cantiga de amigo 

Repaso da unidade 

Lecturas guiadas 

Comentario de textos: Os textos poéticos  

 

Unidade 12. A literatura galega medieval 

1. A cantiga de amor  

2. Cantigas de escarnio e maldicir  
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3. Xéneros menores da lírica profana. 

4. A lírica relixiosa: Cantigas de Santa María 

5. Decadencia da lírica galego-portuguesa  

6. A prosa literaria medieval  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas  

Comentario de textos: Os textos poéticos: a estrutura 

 

Unidade 13. Dos Séculos Escuros ao prerrexurdimento 

1. Os Séculos Escuros  

2. A literatura popular  

3. O prerrexurdimento  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas  

Comentario de textos: Os textos poéticos: conclusión 

 

Unidade 14. Rexurdimento: Rosalía de Castro 

1. Caracterización e delimitación do Rexurdimento  

2. As causas do Rexurdimento: o galeguismo  

3. Os protagonistas do Rexurdimento  

4. Rosalía de Castro  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas . 

Comentario de textos: Os textos dramáticos 

 

Unidade 15. Rexurdimento: Eduardo Pondal e Curros Enríquez 

1. Eduardo Pondal  

2. Manuel Curros Enríquez  

3. Outros escritores. A prosa  

4. A literatura entre dous séculos: Antonio Noriega Varela e Ramón Cabanillas 

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas  

Comentario de textos: Os textos dramáticos 
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11.2. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES POR UNIDADES. TEMPORALIZACIÓN 

 
UNIDADE 1 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1.  Coñecer como nos comunicamos os seres humanos e distinguir os diferentes tipos de 

comunicación. 

  2.  Coñecer as características da linguaxe humana. 

  3.  Identificar os elementos que interveñen no acto comunicativo, así como os elementos 

perturbadores 
  4.  Interpretar a intención comunicativa dunha mensaxe e a función da linguaxe predominante. 

  5.  Comprender que a linguaxe é un sistema de comunicación por medio de signos lingüísticos. 

  6.  Analizar a importancia dunha lectura rigorosa, en varias fases, para comprender un texto 

eficazmente. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Grao mínimo 

esixible 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

      
-  A 

comunicación 

-  A 
comunicació

n humana 

-  A linguaxe 
humana 

-  Linguaxe e 

pensamento 

-  

Característic

as da 
linguaxe 

 

 

 

 

40% 

1.  Coñecer como 

nos 

comunicamos 

os seres 
humanos e 

distinguir os 

diferentes 
tipos de 

comunicación. 

1.1.  Distingue entre 

comunicación 

animada e 

inanimada, e 
coñece os 

sistemas non 

verbais, así 
como os 

distintos tipos 

de 
comunicación 

humana. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.  Coñecer as 

características 
da linguaxe 

humana. 

2.1.  Comprende e 

explica as 
características 

da linguaxe. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CCEC 

Proba escrita 
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-  Elementos do 
acto 

comunicativo 

-  A 

reversibilidad

e do acto 

comunicativo 

-  O contorno da 

comunicación 

-  A situación 

-  O contexto 

-  Ruído e 
redundancia 

-  O ruído 

-  A 

redundancia 

-  A intención 

comunicativa 

-  As funcións 

da linguaxe 

-  Os signos 

-  O signo 

lingüístico 

-  A lectura e a 

comprensión do 

texto 

 3.  Identificar os 

elementos que 
interveñen no 

acto 

comunicativo, 

así como os 
elementos 

perturbadores. 

3.1.  Identifica os 

elementos do 
acto 

comunicativo 

(emisor, 

receptor, 
referente, 

mensaxe, 

código e 
canle). 

CCL, 

CAA, 

CSC 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

3.2  Localiza os 

ruídos que 
perturban os 

actos 

comunicativos 
e as 

redundancias 

que intentan 
contrarrestalo

s. 

CCL, 

CAA 
Proba escrita 

 

 

 

 

40% 

4.  Interpretar a 

intención 
comunicativa 

dunha 

mensaxe e a 
función da 

linguaxe 

predominante 

4.1.  Identifica a 

intención 
comunicativa 

das mensaxes 

distinguindo 
as funcións da 

linguaxe 

(representativ
a, expresiva, 

apelativa, 

fática,poética 
e 

metalingüístic

a). 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 

 5.  Comprender que 

a linguaxe é 

un sistema de 

comunicación 
por medio de 

signos 

lingüísticos 

5.1.  Comprende o 

concepto de 

signo 

lingüístico. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 
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40% 

 

6.  Comprender a 

diferenza entre 
linguaxe, 

lingua e fala. 

6.1.  Discrimina 

linguaxe e 
lingua, e 

lingua e fala. 

CCL, 

CAA 
Proba escrita 

 

 

40% 

7.  Analizar a 

importancia 
dunha lectura 

rigorosa, en 

varias fases, 
para 

comprender 

un texto 
eficazmente. 

7.1.  Analiza a 

importancia 
dunha lectura 

rigorosa, en 

varias fases, 
para 

comprender 

un texto 
eficazmente. 

CCL, 

CAA 

Observación 
diaria 

(actividades) 

RECURSOS 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 
-  Presentacións multimedia. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 
-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

UNIDADE 2 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Distinguir entre comunicación oral e comunicación escrita. 

-  Comprender de forma esquemática a variedade de textos e a súa clasificación segundo criterios 

de intención comunicativa, estrutura formal ou lugar de interacción social. 
-  Comprender as características e a estrutura dun texto dialogado. 

-  Comprender as características e os tipos de textos descritivos. 

-  Comprender as características, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto narrativo. 

-  Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto expositivo. 

-  Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto argumentativo. 

- Comprender e analizar as propiedades textuais dun texto. 

-  Utilizar con corrección ortográfica, gramatical, léxica e textual a lingua. 
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-  Analizar un texto a partir dunhas pautas dadas. 

-  Comprender e valorar os textos orais e escritos de diversa tipoloxía de diferentes ámbitos 
-  Analizar as vantaxes, características e proceso de elaboración dun resumo para comprender un 

texto de forma eficaz. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Grao 

mínimo 
esixible 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

      
-  Comunicación 

oral e escrita. 

-  Tipoloxía textual. 

-  O texto 

dialogado. 

-  O texto 

descritivo. 

-  O texto narrativo. 

-  O texto 
expositivo. 

-  O texto 
argumentativo. 

-  As propiedades 
textuais. 

-  Comentario de 
textos: 

-  O resumo. 

1.  Distinguir entre 

comunicación 

oral e 

comunicación 
escrita. 

1.1.  Distingue entre 

comunicación 

oral e 

comunicación 
escrita. 

CCL, 

CAA 

 

 

40% 

Proba escrita 

2.  Comprender de 

forma 

esquemática a 
variedade de 

textos e a súa 

clasificación 
segundo 

criterios de 

intención 
comunicativa, 

estrutura 

formal ou lugar 
de interacción 

social. 

2.1.  Comprende de 

forma 

esquemática a 
variedade de 

textos e a súa 

clasificación 
segundo 

criterios de 

intención 
comunicativa, 

estrutura 

formal ou lugar 
de interacción 

social. 

CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

40% 

Proba escrita 

3.  Comprender as 

características 
e a estrutura 

dun texto 

dialogado. 

3.1.  Comprende as 

características 
e a estrutura 

dun texto 

dialogado 

CCL 

 

 

40% 

Proba escrita 

4.  Comprender as 

características 

e os tipos de 
textos 

descritivos. 

4.1.  Comprende as 

características 

e os tipos de 
textos 

descritivos. 

CCL, 

 

 

 

40% 

Proba escrita 
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5.  Comprender as 

caracterísicas, 
a estrutura, os 

elementos 

básicos e os 

tipos de texto 
narrativo. 

5.1.  Pode elaborar 

unha 
descrición 

seguindo uns 

pasos. 

CCL, 

 

 

 

40% 

Observación 

diaria 
(actividades) 

5.2.  Comprende as 

caracterísicas, 

a estrutura, os 

elementos 
básicos e os 

tipos de texto 

narrativo. 

CCL, 

 

 

 

 

40% 

Proba escrita 

6.  Comprender as 

características, 

a estrutura e 

os tipos de 
texto 

expositivo. 

6.1.  Comprende as 

características, 

a estrutura e 

os tipos de 
texto 

expositivo. 

CCL 

 

 

40% 

 

Debate 

6.2.  Pode elaborar 

unha 

exposición 

seguindo uns 
pasos 

CCL, 

CSIEE 

 

 

40% 

Debate 

7.  Comprender as 

características, 

a estrutura e 
os tipos de 

texto 

argumentativo. 

7.1.  Comprende as 

características, 

a estrutura e 
os tipos de 

texto 

argumentativo. 

CCL, 

CAA 

 

40% 

 

Debate 

8.  Comprender as 

propiedades 

textuais e 
analizar un 

texto a partir 

delas. 

8.1.  Comprende as 

propiedades 

textuais e 
analiza un 

texto a partir 

delas. 

CCL, 

CAA 

 

 

40% 

 

 

Proba escrita 
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9.  Analizar un texto 

a partir dunhas 
pautas dadas. 

9.1.  Comprende un 

texto, resume 
o seu contido, 

determina o 

tema e 

establece a 
súa estrutura. 

CCL, 

CSIEE, 

CAA 

 

 

40% 

 

 

Proba escrita 

10.  Comprender e 

valorar os 
textos orais e 

escritos de 

diversa 
tipoloxía de 

diferentes 

ámbitos. 

10.1.  Comprende e 

valora textos 
orais e escritos 

de diversa 

tipoloxía de 
diferentes 

ámbitos. 

CCL, 

CMCT, 

CSIEE 

 

 

40% 

O 

 

Observación 

diaria 
(actividades) 

11.  Analizar as 

vantaxes, 

características 

e proceso de 
elaboración 

dun resumo 

para 
comprender un 

texto de forma 

eficaz. 

11.1.  Analiza as 

vantaxes, 

características 

e proceso de 
elaboración 

dun resumo 

para 
comprender un 

texto de forma 

eficaz 

CCL, 

CAA 

 

 

40% 

 

 

Observación 

diaria 

(actividades) 

 

RECURSOS  

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  
-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 
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UNIDADE 3 
  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar morfolóxica e sintacticamente os substantivos e clasificalos segundo o significado, orixe 

e composición. 

-  Coñecer e aplicar regras básicas de gramática: xénero e número. 

-  Identificar o adxectivo cualificativo e aplicar correctamente os procedementos de formación do 

comparativo e do superlativo. 

-  Valorar a relevancia e información que achega o título dun documento e a importancia de identificar 

claramente o tema. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao mínimo 
esixible 

      
-  O 

substantivo. 

-  O adxectivo. 

-  Comentario 
de textos: 

-  O título. 

 

1.  Identificar 

morfolóxica e 

sintacticamente 
os substantivos 

e clasificalos 

segundo o 
significado, 

orixe e 

composición. 

1.1.  Identifica o 

substantivo e 

defíneo desde 
o punto de 

vista 

morfolóxico e 
sintáctico. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

1.2.  Comprende a 

clasificación 
dos 

substantivos 

desde un 
criterio 

semántico. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.  Identificar 

substantivos 
masculinos e 

femininos, e 

formar o 
feminino de 

substantivos. 

2.1.  Coñece as 

características 
do morfema de 

xénero. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.2.  Identifica casos 

especiais de 

formación do 

xénero. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Formar o plural de 

substantivos e 

3.1.  Coñece as 

características 
CCL, Proba escrita  
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de palabras 
compostas. 

do morfema de 
número no 

nome. 

CAA, 

CD 

 

40% 

3.1.  Diferencia os 

procedementos 
de formación 

do plural e os 

casos 
especiais. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

4.  Identificar 

morfolóxica e 
sintacticamente 

os adxectivos e 

clasificalos en 

explicativos ou 
especificativos. 

4.1.  Coñece o 

adxectivo e 
clasifícao 

desde diversos 

puntos de 

vista. 

CCL, 

CAA, 
Proba escrita 

 

 

40% 

 

5.  Aplicar 

correctamente 
os 

procedementos 

de formación do 
comparativo. 

5.1.  Coñece a 

formación do 
grao 

comparativo 

nos 
adxectivosr, as 

formas e as 

normas que 
rexen o seu 

uso. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba diaria 

 

 

40% 

CCL, 

CAA, 

CD 

 

Proba diaria 

 

40% 

6.  Aplicar os 

procedementos 
de formación do 

superlativo. 

6.1.  Coñece a 

formación do 
grao 

superlativo nos 

adxectivos. 

CCL, 

CAA, 

CD 

 

Proba diaria 

 

 

40% 

6.2.  Distingue entre 

superlativos 

absolutos, 
relativos e 

sintéticos. 

CCL, 

CAA, 

CD 

 

Proba diaria 

 

 

40% 

7.  Utilizar con 

corrección 
ortográfica, 

gramatical, 

7.1.  Exprésase 

oralmente e 
por escrito da 

CCL, 

CAA, 

 

Debate 

 

 



 

245 
 

 

léxica e textual 
a lingua. 

forma correcta 
e adecuada. 

CSIEE 40% 

8.  Valorar a 

relevancia e 

información que 

achega o título 
dun documento 

e a importancia 

de identificar 

claramente o 
tema. 

8.1.  Valora a 

relevancia que 

ten o título nun 

texto, identifica 
o tema e 

distingue entre 

tema e 

argumento. 

CCL, 

CAA 

 

 

Observación 
diaria 

(actividades) 

 

 

40% 

  

RECURSOS  

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 
aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 4   

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal. 

-  Identificar e usar correctamente as formas átonas e reflexivas do pronome persoal. 

-  Coñecer e aplicar correctamente as normas de colocación e de concorrencia do pronome átono, 

así como os valores significativos que poida adquirir. 

-  Comprender a importancia dun esquema para ter unha idea completa dos temas desenvoltos nun 

textos. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  O pronome 

persoal. 

-  Definición, 

morfoloxía e 
funcións. 

-  Serie tónica. 

-  Serie átona. 

-  Comentario de 
textos: 

-  O esquema. 

1.  Identificar 

morfolóxica e 
sintacticamente 

o pronome 

persoal. 

1.1.  Identifica 

morfolóxica e 
sintacticamente 

o pronome 

persoal 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.  Identificar e usar 

correctamente 

as formas 
átonas e 

reflexivas do 

pronome 
persoal. 

2.1.  Coñece e emprega 

axeitadamente 

as formas 
átonas de CD e 

CI. 

CCL, 

CAA, 
CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.2.  Usa correctamente 

as formas do 

pronome se. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.3.  Identifica e usa 

correctamente o 

pronome de 

solidariedade e 
o dativo de 

interese 

CCL, 

CAA, 
Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Coñecer e aplicar 

correctamente 

as normas de 

colocación e de 

concorrencia do 
pronome átono, 

así como os 

valores 
significativos 

que poida 

adquirir. 

3.1.  Coñece e aplica 

correctamente 

as normas de 

colocación e de 

concorrencia 
dos pronomes 

átonos. 

CCL, 

CAA, 
CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.1.  Indica os diversos 

desprazamentos 

de significación 

dos pronomes 
átonos. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

4.  Utilizar con 

corrección 
ortográfica, 

4.1.  Exprésase 

oralmente e por 
escrito da forma 

CCL, Proba escrita 
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gramatical, 
léxica e textual a 

lingua. 

correcta e 
adecuada. 

CAA, 
CSIEE 

40% 

 

5.  Comprender a 

importancia dun 
esquema para 

ter unha idea 

completa dos 
temas 

desenvoltos nun 

textos. 

5.1.  Comprende a 

importancia dun 
esquema para 

ter unha idea 

completa dos 
temas 

desenvoltos nun 

texto. 

CCL, 

CAA 
Proba escrita 

 

 

40% 

 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 
-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 
-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 5 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Utilizar correctamente o artigo e as súas contraccións, e recoñecer os seus usos específicos. 

-  Identificar os demostrativos e coñecer os seus usos e valores especiais. 

-  Identificar os posesivos e coñecer as súas formas e usos especiais. 

-  Identificar as formas dos pronomes relativos e coñecer as normas que regulan o seu emprego. 

-  Coñecer as formas e usos dos pronomes interrogativos e exclamativos. 
-  Coñecer as formas e clasificación dos pronomes numerais e dos pronomes indefinidos. 

-  Recoñecer as distintas tipoloxías e estruturas que poden ter os textos. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Determinantes e 

outros 
pronomes. 

-  O artigo. 

-  Os 

demostrativos. 

-  Os posesivos. 

-  Os relativos. 

-  Os 
interrogativos 

e os 

exclamativos. 

-  Os numerais. 

-  Os indefinidos. 

-  Comentario de 
textos: 

-  A estrutura. 

1.  Utilizar 

correctamente o 
artigo e as súas 

contraccións, e 

recoñecer os 
seus usos 

específicos. 

1.1.  Identifica o artigo 

e as súas 
contraccións, e 

usa 

correctamente 
as segundas 

forma 

CCL, 

CAA, 
CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

1.2.  Recoñece algúns 

usos 

específicos do 

artigo 
determinado 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.  Identificar os 

demostrativos e 

coñecer os seus 

usos e valores 
especiais. 

2.1.  Identifica e usa 

correctamente 

as formas dos 

demostrativos, 
así como as 

súas 

contraccións 

CCL, 

CAA, 

CD Proba escrita 

 

 

40% 

2.2.  Coñece e usa 

correctamente 

os valores 
especiais dos 

demostrativos. 

CCL, 

CAA, 

CD 
Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Identificar os 

posesivos e 
coñecer as súas 

formas e usos 

especiais. 

3.1.  Identifica e usa 

correctamente 
os posesivos, 

así como as 

súas formas 
de propiedade 

exclusiva. 

CCL, 

CAA, 

CD Proba escrita 

 

 

40% 

3.2.  Usa 

correctamente 

o posesivo 

distributivo. 

CCL, 

CAA, 
CD 

Proba escrita 

 

40% 
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3.3.  Coñece os 

valores 
especiais do 

posesivo 

CCL, 

CAA, 
CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

 

4.  Identificar as 

formas dos 
pronomes 

relativos e 

coñecer as 
normas que 

regulan o seu 

emprego. 

4.1.  Identifica os 

relativos e 
coñece os 

seus usos. 
CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 

 

 

40% 

5.  Coñecer as 

formas e usos 

dos pronomes 

interrogativos e 
exclamativos. 

5.1.  Identifica e usa 

correctamente 

os pronomes 

interrogativos 
e 

exclamativos. 

CCL, 

CAA 

 

Proba escrita 

 

40% 

6.  Coñecer as 

formas e 

clasificación dos 

pronomes 
numerais e dos 

pronomes 

indefinidos 

6.1.  Coñece e usa 

correctamente 

as formas dos 

numerais 

CCL, 

CAA, 

CD 

 

Proba escrita 

 

 

40% 

6.2.  Coñece e usa 

correctamente 

as formas dos 
indefinidos 

CCL, 

CAA, 
CSIEE 

 

Proba escrita 

 

 

40% 

7.  Recoñecer as 

distintas 
tipoloxías e 

estruturas que 

poden ter os 
textos. 

7.1.  Recoñece as 

distintas 
tipoloxías e 

estruturas que 

poden ter os 
textos 

CCL, 

CAA, 
CSIEE 

 

Proba escrita 

 

 

40% 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 
-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  
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-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 
-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 6 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer a estrutura morfolóxica das formas verbais. 

-  Conxugar con corrección os verbos regulares con alternancia no radical. 

-  Conxugar correctamente verbos irregulares. 

-  Identificar os valores dos modos e tempos nas formas verbais. 

-  Identificar e utilizar con corrección as formas nominais do sistema verbal. 

-  Identificar as perífrases verbais e determinar o seu significado. 
-  Analizar a estrutura argumentativa dun texto nun comentario crítico. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao mínimo 
esixible 

      
-  O verbo. 

-  Definición, 

estrutura e 

clasificación. 

-  As 

categorías 
verbais. 

-  O sistema 

verbal do 
galego. 

-  Algúns 
valores dos 

1.  Coñecer a estrutura 

morfolóxica das 
formas verbais. 

1.1.  Analiza a 

estrutura 
morfolóxica de 

formas verbais 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.  Conxugar con 

corrección os 

verbos regulares 

con alternancia 
no radical. 

2.1.  Conxuga con 

corrección os 

verbos 

regulares e con 
alternancia no 

radical 

CCL, 

CAA, 

CD 
Proba escrita 

 

 

 

40% 

3.  Conxugar 

correctamente 
verbos 

irregulares. 

3.1.  Conxuga 

correctamente 
verbos 

irregulares. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 
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modos de 
dos tempos. 

-  As formas 
nominais ou 

amodo-

temporais. 

-  As perífrases 

verbais. 

-  Comentario de 
textos: 

-  O comentario 

crítico: 

obxectivo e 
fases. 

4.  Identificar os 

valores dos 
modos e tempos 

nas formas 

verbais. 

4.1.  Identifica os 

valores dos 
modos e 

tempos nas 

formas verbais. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 

 

 

40% 

5.  Identificar e utilizar 

con corrección as 

formas nominais 

do sistema 
verbal. 

5.1.  Identifica e utiliza 

con corrección 

as formas 

nominais do 
sistema verbal. 

CCL, 

CAA 
Proba escrita 

 

 

40% 

6.  Identificar as 

perífrases 
verbais e 

determinar o seu 

significado 

6.1.  Identifica as 

perífrases 
verbais e 

determina o 

seu significado 

CCL, 

CSIEE 
Proba escrita 

 

40% 

7.  Recoñecer as 

distintas 

tipoloxías e 

estruturas que 
poden ter os 

textos. 

7.1.  Recoñece as 

distintas 

tipoloxías e 

estruturas que 
poden ter os 

textos 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 

 

 

40% 

 

8.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica 

e textual a lingua. 

8.1.  Exprésase 

oralmente e por 

escrito de 

forma correcta 

e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

9.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou 
dixitais no 

proceso de 

aprendizaxe. 

9.1.  Emprega 

diferentes 

forntes de 
información 

para ampliar 

coñecementos, 
resolver 

dúbidas e 

avanzar na 
aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

Debate 

 

40% 

10.  Analizar a 

estrutura 
argumentativa 

10.1.  Analiza a 

estrutura 
argumentativa 

CCL, 

CAA, 

  

40% 
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dun texto nun 
comentario crítico 

dun texto nun 
comentario 

crítico 

CSIEE Observación 
diaria 

(actividades) 

 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 
O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 7 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar e utilizar con corrección os adverbios e locucións adverbiais. 

-  Identificar e utilizar con corrección as preposicións. 

-  Identificar e utilizar con corrección as conxuncións. 

-  Identificar, localiza e tipificar un texto. 

 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  O advebio. 

-  As preposicións 

-  As conxuncións 

1.  Identificar e 

utilizar con 

corrección os 
adverbios e 

1.1.  Identifica e utiliza 

con corrección os 

adverbios e 
locucións 

adverbiais. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 
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-  Comentario de 
textos: 

O comentario 
crítico: 

introdución. 

locucións 
adverbiais. 

2.  Identificar e 

utilizar con 
corrección as 

preposicións. 

2.1.  Identifica e utiliza 

con corrección as 
preposicións. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

3.  Identificar e 

utilizar con 
corrección as 

conxuncións. 

3.1.  Identifica e utiliza 

con corrección as 
conxuncións. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

4.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 

gramatical, 
léxica e textual 

a lingua. 

4.1.  Exprésase oralmente 

e por escrito de 

forma correcta e 

adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

5.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou 

dixitais no 
proceso de 

aprendizaxe. 

5.1.  Emprega diferentes 

forntes de 

información para 

ampliar 
coñecementos, 

resolver dúbidas e 

avanzar na 

aprendizaxe 
autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

6.  Identificar, 

localiza e 

tipificar un texto 

6.1.  Identifica, localiza e 

analiza a tipoloxía 

textual dun texto 

dado 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Observación 
diaria 

(actividades) 

 

40% 

 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  
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-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 
-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 
UNIDADE 8 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar e utilizar con corrección os adverbios e locucións adverbiais. 

-  Identificar e utilizar con corrección as preposicións. 

-  Identificar e utilizar con corrección as conxuncións. 

-  Identificar, localiza e tipificar un texto. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  O advebio. 

-  As preposicións 

-  As conxuncións 

-  Comentario de 
textos: 

O comentario 

crítico: 

introdución. 

1.  Identificar e utilizar 

con corrección os 

adverbios e 
locucións 

adverbiais. 

1.1.  Identifica e utiliza 

con corrección 

os adverbios e 
locucións 

adverbiais. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

2.  Identificar e utilizar 

con corrección as 

preposicións. 

2.1.  Identifica e utiliza 

con corrección 

as preposicións. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

3.  Identificar e utilizar 

con corrección as 

conxuncións. 

3.1.  Identifica e utiliza 

con corrección 

as conxuncións. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 
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4.  Utilizar con 

corrección 
ortográfica, 

gramatical, léxica 

e textual a lingua. 

4.1.  Exprésase 

oralmente e por 
escrito de forma 

correcta e 

adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

5.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou 

dixitais no 
proceso de 

aprendizaxe. 

5.1.  Emprega 

diferentes 

forntes de 

información 
para ampliar 

coñecementos, 

resolver dúbidas 
e avanzar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

6.  Identificar, localiza e 

tipificar un texto 

6.1.  Identifica, localiza 

e analiza a 
tipoloxía textual 

dun texto dado 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 

 

40% 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 
-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 
UNIDADE 9 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer e valorar a evolución histórica da lingua galega. 

-  Entender a situación cultural e histórica do galego antigo e coñecer algúns dos seus trazos 

lingüísticos propios. 



 

256 
 

 

-  Comprender os factores que provocaron a decadencia da nosa lingua na Idade Moderna e coñecer 

os trazos característicos do galego medio. 
-  Coñecer a situación histórica, cultural e lingüística do galego no século XIX. 

-  Identificar as características do apartado de conclusión dun texto. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Historia da lingua: 

séculos IX a XIX. 

-  Idade Media: 
galego antigo. 

-  A Idade 
Moderna: 

galego medio. 

-  A Idade 
Contemporánea: 

galego moderno 

-  O galego no 

século XIX. 

-  Comentario de 
textos: 

-  O comentario 

crítico: a 

conclusión. 

1.  Coñecer e 

valorar a 

evolución 

histórica da 
lingua galega 

1.1.  Coñece o proceso 

de formación do 

galego 

portugués como 
lingua única e 

diferenciada. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.  Entender a 

situación 
cultural e 

histórica do 

galego antigo 
e coñecer 

algúns dos 

seus trazos 
lingüísticos 

propios. 

2.1.  Comprende e 

coñece a 
situación cultural 

e histórica do 

galego antigo. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.2.  Analiza as 

características 

lingüísticas do 

galego antigo na 
época 

trobadoresca. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.3.  Analiza as 

características 
lingüísticas do 

galego antigo na 

época 
postrobadoresca. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Comprender os 

factores que 
provocaron a 

decadencia 

da nosa 

3.1.  Coñece e entende 

a situación 
cultural e 

histórica do 

galego medio. 

CCL, 

CAA, 

CD 

 

 

Proba escrita 

 

 

40% 
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lingua na 
Idade 

Moderna e 

coñecer os 

trazos 
característicos 

do galego 

medio. 

3.2.  Coñece o labor dos 

ilustrados para 
dignificar a 

lingua galega 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

3.3.  Analiza os trazos 

lingüísticos do 

galego medio 
CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

 

4.  Coñecer a 

situación 

histórica, 

cultural e 
lingüística do 

galego no 

século XIX. 

4.1.  Coñece os 

aspectos máis 

salientábeis do 

período da 
historia da lingua 

galega coñecido 

como galego 
moderno 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba diaria 

 

 

40% 

4.2.  Coñece as 

características 
gráficas, 

morfolóxicas e 

léxicas do galego 

moderno 

CCL, 

CAA, 

CD 

 

Proba diaria 

 

40% 

5.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 
gramatical, 

léxica e 

textual a 
lingua. 

5.1.  Exprésase 

oralmente e por 

escrito de forma 
correcta e 

adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

Proba diaria 

 

 

40% 

6.  Utilizar fontes 

de 
información 

impresas ou 

dixitais no 

proceso de 
aprendizaxe. 

6.1.  Emprega diferentes 

fontes de 
información para 

ampliar 

coñecementos, 

resolver dúbidas 
e avanzar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

 

 

Debate 

 

 

 

40% 
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7.  Identificar as 

características 
da conclusión 

dun texto. 

7.1.  Identifica as 

características 
da conclusión 

dun texto. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

 

Debate 

 

 

40% 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 
-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 
UNIDADE 10 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer a variedade interna das linguas. 

-  Coñecer a diversidade lingüística e valorar a súa importancia. 

-  Analizar e reflexionar sobre a realidade plurilingüe da Península Ibérica. 

-  Coñecer os dereitos lingüísticos das persoas e os aspectos lexislativos que outorgan oficialidade 

ao galego. 

-  Analizar a finalidade e os erros máis habituais nun comentario crítico. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaluación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  A variación e a 

diversidade 
lingüística. 

-  Introdución. 

1.  Coñecer a 

variedade 

interna das 
linguas. 

1.1.  Coñece as 

variedades 

diacrónica e 
diatópica da 

lingua. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 
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-  A variación 
intralingüística. 

-  A diversidade 
lingüística. 

-  A realidade 

plurilingüe da 
Península. 

-  Comentario de 
textos: 

-  O comentario 
crítico: a 

finalidade. 

1.2.  Coñece os 

factores que 
determinan as 

variedades 

diafásicas e 

diastráticas da 
lingua e 

distingue o 

nivel e o 
rexistro 

lingüístico 

dunha 
situación 

comunicativa 

concreta, así 
como a 

variedade 

estándar da 
lingua. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.  Coñecer a 

diversidade 

lingüística e 
valorar a 

súa 

importancia. 

2.1.  Coñece a 

diversidade 

lingüística e 
valora a súa 

importancia. 

CCL, 

CAA, 

CD 
Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Analizar e 

reflexionar 

sobre a 
realidade 

plurilingüe 

da 
Península 

Ibérica. 

3.1.  Analiza e 

reflexiona 

sobre a 
realidade 

plurilingüe da 

Península 
Ibérica. 

CCL, 

CAA, 

CD Proba escrita 

 

 

40% 

3.1.  Coñece o espazo 

cultural, 

histórico e 
social da 

lusofonía, e 

comprende as 
relacións da 

lingua galega 

con el. 

CCL, 

CAA, 

CD 
Proba escrita 

 

 

40% 
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4.  Coñecer os 

dereitos 
lingüísticos 

das persoas 

e os 

aspectos 
lexislativos 

que 

outorgan 
oficialidade 

ao galego. 

4.1.  Coñece os 

dereitos 
lingüísticos 

das persoas e 

os aspectos 

lexislativos que 
outorgan 

oficialidade ao 

galego 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

5.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 

gramatical, 
léxica e 

textual a 

lingua. 

5.1.  Exprésase 

oralmente e 

por escrito de 

forma correcta 
e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 

 

 

40% 

 

6.  Utilizar fontes 

de 

información 

impresas ou 
dixitais no 

proceso de 

aprendizaxe. 

6.1.  Emprega 

diferentes 

fontes de 

información 
para ampliar 

coñecementos, 

resolver 
dúbidas e 

avanzar na 

aprendizaxe 
autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Proba escrita 

 

 

40% 

7.  Analizar a 

finalidade e 

os erros 
máis 

habituais 

nun 
comentario 

crítico. 

7.1.  Analiza a 

finalidade e os 

erros máis 
habituais nun 

comentario 

crítico. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

Proba escrita 

 

40% 

 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 



 

261 
 

 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 
-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 
-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 11 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Entender o concepto de «período literario» e coñecer os períodos e movementos da nosa 

literatura. 

-  Coñecer o contexto histórico, social e cultural no que xurdiu a lírica galego portuguesa. 
-  Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e as súas manifestacións 

principais. 

-  Coñecer a metodoloxía que hai que seguir para analizar o contido dun texto poético. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

Contidos 
Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Procedeme
ntos e 

instrumento
s de 

avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  

Periodizaci
ón da 
literatura 
galega. 

-  A literatura 
galega 
medieval 

  1.  Entender o 

concepto 

de «período 

literario» e 

coñecer os 

períodos e 

movemento

s da nosa 

literatura. 

  1.1.  Explica que é 

un «período 

literario» e 

coñece os 

períodos e 

movementos 

da nosa 

literatura. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba 
escrita 

 

 

40% 
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-  Contexto 

histórico 

da 
literatura 

galega 

medieval. 

-  A lírica 

medieval 
galego-

portugues

a. 

-  A lírica 

profana. 

-  A cantiga 

de amigo 

-  Comentario 
de textos:  

-  Os textos 

poéticos. 

  2.  Coñecer o 

contexto 

histórico, 

social e 

cultural no 
que xurdiu 

a lírica 

galego 

portuguesa. 

  2.1.  Analiza o 

contexto 

histórico 

(sociedade, 

economía, 
cultura) no 

que se 

desenvolveu 

a literatura 

medieval 

galego 

portuguesa. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba 
escrita 

 

 

 

 

 

40% 

  3.  Coñecer as 

característi

cas da lírica 

profana 

galego 

portuguesa 

e as súas 

manifestaci

óns 
principais. 

  3.1.  Coñece as 

característic

as propias 

da lírica 

profana 

galego 

portuguesa, 

os límites 

cronolóxicos 
dentro dos 

que se 

inscribe e os 

xéneros, 

autores e 

intérpretes 

que cabe 

diferenciar. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba 

escrita 

 

 

40% 

  3.2.  Identifica e 

analiza as 

cantigas de 

amigo: o 

argumento, 

temática, 

personaxes 

e trazos 
formais 

Proba 
escrita 

 

 

40% 
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  4.  Coñecer a 

metodoloxí

a que hai 

que seguir 

para 
analizar o 

contido dun 

texto 

poético. 

  4.1.  Interpreta e 

comenta o 

contido dun 

texto 

poético: 
resumo e 

tema 

CCL, 

CAA, 

 CD 

Proba 

escrita 

 

 

40% 

  5.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 

gramatical, 
léxica e 

textual a 

lingua. 

  5.1.  Exprésase 

oralmente e 

por escrito 

de forma 
correcta e 

adecuada. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

  6.  Utilizar 

fontes de 

información 

impresas 

ou dixitais 

no proceso 
de 

aprendizax

e. 

  6.1.  Emprega 

diferentes 

fontes de 

información 

para ampliar 

coñecement
os, resolver 

dúbidas e 

avanzar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

 

Debate 

 

 

40% 

 

  7.  Analizar un 

texto a 

partir 
dunhas 

pautas 

dadas. 

  7.1.  Comprende 

un texto, 

resume o 
contido, 

establece o 

tema, 

analiza a 

estrutura, 

elabora un 

comentario 

crítico e 

CCL, 

CAA, 

 

CSIEE 

Observación 
diaria 

(actividades) 

 

 

 

 

40% 
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analízao 

lingüísticam

ente. 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 
-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 
-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 12 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e as súas manifestacións 

principais. 

-  Ser capaz de identificar as Cantigas de Santa María atendendo aos seus temas e aos 
procedementos formais empregados. 

-  Coñecer algunhas manifestacións da prosa literaria medieval. 

-  Realizar esquemas das partes en que se divide un poema segundo a súa estrutura interna. 

-  Analizar a estrutura externa dun texto poético. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  A literatura 

galega 
medieval 

-  A cantiga de 
amor. 

-  As cantigas de 
escarnio e 

maldicir. 

-  Xéneros 

menores da 

lírica profana. 

-  A lírica 

relixiosa: As 
Cantigas de 

Santa María. 

-  Decadencia da 

lírica galego-

portuguesa. 

-  A prosa 

literaria 
medieval. 

-  Comentario de 
textos: 

-  Os textos 

poéticos. 

 

1.  Coñecer as 

características 
da lírica 

profana galego 

portuguesa e 
as súas 

manifestacións 

principais. 

1.1.  Identifica e analiza 

as cantigas de 
amor: trazos 

formais, 

personaxes, 
ambientación... 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

1.2.  Analiza cantigas 

de escarnio e 
de maldicir, 

formal e 

tematicamente 
CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

1.3.  Coñece os 

xéneros 
menores e os 

contaminados. 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.  Ser capaz de 

identificar as 

Cantigas de 

Santa María 

atendendo aos 

seus temas e 
aos 

procedementos 

formais 
empregados 

2.1.  Identifica e 

comenta as 

Cantigas de 

Santa María. CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Coñecer 

algunhas 

manifestacións 
da prosa 

literaria 

medieval. 

3.1.  Coñece algunhas 

manifestacións 

da prosa 
literaria 

medieval. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

4.  Realizar 

esquemas das 

partes en que 
se divide un 

poema 

4.1.  Elabora un 

esquema das 

partes nas que 
se divide un 

poema segundo 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 
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segundo a súa 
estrutura 

interna. 

a súa estrutura 
interna. 

5.  Analizar a 

estrutura 

externa dun 
texto poético. 

5.1.  Analiza a estrutura 

externa dun 

texto poético. 
Proba escrita 

 

 

40% 

 

6.  Utilizar con 

corrección 
ortográfica, 

gramatical, 

léxica e textual 
a lingua. 

6.1.  Exprésase 

oralmente e por 
escrito de forma 

correcta e 

adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

7.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou 
dixitais no 

proceso de 

aprendizaxe. 

7.1.  Emprega 

diferentes 

fontes de 
información 

para ampliar 

coñecementos, 
resolver 

dúbidas e 

avanzar na 
aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

Debate 

 

40% 

 

 

 

 RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  
-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 
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O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 
-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 13 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Entender e relacionar a escaseza de escritoresgalegos nos Séculos Escuros coa situación 

sociolingüística e coñecer as manifestacións literarias e os autores máis salientables. 

-  Coñecer os diversos tipos de manifestacións literarias de carácter oral popular, tanto en verso 
como en prosa. 

-  Entender o contexto histórico do Prerrexurdimento e coñecer a produción literaria dos chamados 

«Precursores». 

-  Elaborar o comentario crítico dun texto poético. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  Dos Séculos 

Escuros ao 
Prerrexurdimento 

-  Os Séculos 

Escuros. 

-  A literatura 

popular. 

-  O 

prerrexurdimento. 

-  Comentario de 
textos: 

-  Os textos 

poéticos. 

1.  Entender e 

relacionar a 

escaseza de 
escritoresgalegos 

nos Séculos 

Escuros coa 
situación socio 

lingüística e 

coñecer as 
manifestacións 

literarias e os 

autores máis 
salientables. 

1.1.  Coñece as mostras 

literarias galegas 

dos Séculos 
Escuros: poesía 

anónima 

tradicional, 
académica, 

relixiosa e teatro 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

1.2.  Coñece as tres 

xeracións do 

movemento 

ilustrado en 

Galicia 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.  Coñecer os 

diversos tipos de 

manifestacións 

literarias de 

2.1.  Coñece as 

principais 

manifestacións 

literarias de 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 
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carácter oral 
popular, tanto en 

verso como en 

prosa. 

carácter oral en 
verso 

2.2.  Coñece as 

principais 

manifestacións 
literarias de 

carácter oral 

dramáticas e en 
prosa (o conto e 

a lenda). 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Entender o 

contexto histórico 
do 

Prerrexurdimento 

e coñecer a 
produción 

literaria dos 

chamados 
«Precursores». 

3.1.  Entende o contexto 

histórico do 
Prerrexurdimento 

e coñece as 

principais 
manifestacións 

literarias da 

primeira metade 
do XIX: textos 

propagandísticos 

e textos 
literarios. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.2.  Coñece a ideoloxía 

e a obra dos 

precursores do 
Rexurdimento. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

4.  Elaborar o 

comentario 

crítico dun texto 

poético. 

4.1.  Elabora o 

comentario 

crítico dun texto 

poético. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

 

5.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica 
e textual a lingua. 

5.1.  Exprésase 

oralmente e por 

escrito de forma 

correcta e 
adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 
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6.  Utilizar fontes de 

información 
impresas ou 

dixitais no 

proceso de 

aprendizaxe. 

6.1.  Emprega diferentes 

fontes de 
información para 

ampliar 

coñecementos, 

resolver dúbidas 
e avanzar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

Debate 

 

40% 

UNIDADE 14 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Reflexionar sobre a importancia do Rexurdimento na nosa literatura. 

-  Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galega. 
-  Analizar o contido (personaxes, ambiente e acción dramática) de textos teatrais. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
-  O Rexurdimento: 

Rosalía de Castro 

-  Caracterización e 

delimitacion. 

-  Causas: o galeguismo. 

-  Rosalía de Castro. 

-  Comentario de textos: 

-  Os textos dramáticos. 

1.  Reflexionar 

sobre a 
importancia do 

Rexurdimento 

na nosa 
literatura. 

1.1.  Caracteriza o 

movemento 
denominado 

Rexurdimento, 

coñece os seus 
protagonistas e 

explica as causas 

da súa aparición e 
as etapas do 

galeguismo 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.  Coñecer as 

principais 
contribucións 

de Rosalía de 

Castro á 
literatura e á 

vida cultural 

galega. 

2.1.  Reflexiona sobre a 

vida, a obra, a 
lingua e a 

importancia de 

Rosalía na 
Literatura galega 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.2.  Analiza a temática, a 

forma e a estrutura 
CCL, 

CAA, 
Proba escrita 
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de poemas de 
Cantares gallegos. 

CD 40% 

2.3.  Analiza a temática, a 

forma e a estrutura 

de poemas de 

Follas novas. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Analizar o 

contido 

(personaxes, 
ambiente e 

acción 

dramática) de 
textos teatrais 

3.1.  Identifica o tema e 

comenta os 

elementos 
pertencentes á 

estrutura interna 

(personaxes, 
ambiente e acción 

dramática) de textos 

teatrais 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.2.  Coñece a ideoloxía e a 

obra dos 

precursores do 

Rexurdimento. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 

4.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 
gramatical, 

léxica e textual 

a lingua. 

4.1.  Exprésase oralmente 

e por escrito de 

forma correcta e 
adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

 

5.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou 
dixitais no 

proceso de 

aprendizaxe. 

5.1.  Emprega diferentes 

fontes de 

información para 
ampliar 

coñecementos, 

resolver dúbidas e 
avanzar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Debate 

 

 

40% 

 
RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 
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-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 
-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 15 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer as principais contribucións de Pondal á literatura e á vida cultural galega. 

-  Coñecer as principais contribucións de Curros á literatura e á vida cultural galega. 

-  Coñecer as principais contribucións doutros escritores á literatura galega no Rexurdimento. 

-  Coñece algúns autores relevantes da xeración entre dous séculos: Antón Noriega Varela e Ramón 

Cabanillas. 
-  Analizar a forma e a estrutura externa dos textos dramáticos. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 
Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Grao 
mínimo 
esixible 

      
O Rexurdimento: 
Eduardo Pondal e 
Curros Enríquez 

-  Eduardo Pondal. 

-  Curros 

Enríquez. 

1.  Coñecer as 

principais 

contribucións 
de Pondal á 

literatura e á 

vida cultural 

galega. 

1.1.  Reflexiona sobre 

a vida, a obra, 
as fontes 

literarias, a 

lingua e a 
importancia de 

Pondal na 

literatura 

galega. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 
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Os escritores da 
Xeración entre 
dous séculos: 

Noriega Varela e 
Ramón 

Cabanillas 

Comentario de 
textos: 

-  Os textos 
dramáticos. 

 

1.2.  Analiza algún 
poema de 

Queixumes 

dos pinos, 
tanto desde o 

punto de vista 

formal coma 

de contido 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

 

40% 

2.  Coñecer as 

principais 

contribucións 
de Curros á 

literatura e á 

vida cultural 
galega 

2.1.  Reflexiona sobre 

a vida, a obra, 
a lingua, o 

estilo e a 

importancia de 
Curros na 

literatura 

galega. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

2.2.  Analiza 

formalmente 
algún poema 

de Aires da 

miña terra e 
d´O Divino 

sainete e 

realiza un 
comentario 

interpretativo. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.  Coñecer as 

principais 
contribucións 

doutros 

escritores á 

literatura 
galega no 

Rexurdimento 

3.1.  Coñece as 
principais 

contribucións 

de Valentín 
Lamas 

Carvajal á 

literatura 

galega. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

3.2.  Coñece outros 
narradores 

galegos e 

autores de 

teatro do 

Rexurdimento 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

40% 
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4.  Coñecer algúns 

autores 
relevantes da 

xeración entre 

dous séculos: 

Antón Noriega 
Varela e 

Ramón 

Cabanillas 

4.1.  Coñece algúns 
autores 

relevantes da 

xeración entre 
dous séculos: 

Antón Noriega 

Varela e 
Ramón 

Cabanillas 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba escrita 

 

 

40% 

 

5.  Analizar a forma 

e a estrutura 

externa dos 
textos 

dramáticos 

5.1.  Analiza a forma e 

a estrutura 
externa de 

textos 

dramáticos: o 
subxénero, os 

diálogos, as 

anotacións e a 

lingua. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Proba diaria 

 

 

40% 

6.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 
gramatical, 

léxica e textual 

a lingua. 

6.1.  Exprésase 
oralmente e 

por escrito de 

forma correcta 

e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

Debate 

 

40% 

7.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou 
dixitais no 

proceso de 

aprendizaxe. 

7.1.  Emprega 

diferentes 
fontes de 

información 

para ampliar 
coñecementos, 

resolver 

dúbidas e 
avanzar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

 

 

Debate 

 

 

 

40% 

  

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  
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-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 
-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación 

 

 

11.3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS 
ESIXIBLES) 

Nas propias táboas anteriores manifestamos a porcentaxe mínima necesaria para a consecución dos 
obxectivos, un 40%, téndomos en conta as múltiplas posibilidades de aprendizaxe que pode presentar 

un alumno ou alumna. De todas formas, achegamos tamén unha serie mínima de estándares esixibles 

que consideramos clave para a consecución dos obxectivos de etapa. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

- Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, 

formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

- Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

- Analiza e explica os recursos verbais e non verbais. 

- Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as 

quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

- Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

- Consulta fontes de información diversas para documentarse bibliograficamente. 

- Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros, pobreza léxica, fonética e entoación 

inadecuada) e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 

- Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros nas producións orais 
propias e alleas e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da 

lingua galega. 

- Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia 

da lingua galega. 

- Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume) e a 

linguaxe corporal adecuada. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
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- Distingue o tema principal e os subtemas, compón un esquema xerarquizado das ideas do 
texto e recólleas en resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

- Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do autor e emite 
opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

- Identifica o tema, as ideas principais e secundarias, a estrutura formal e de contido e as 

características lingüísticas de textos de calquera tipo dos estudados no curso (expositivos, 

argumentativos, descritivos, narrativos e dialogados). 
- Produce textos escritos ou orais dos diferentes xéneros traballados no curso (expositivos, 

argumentativos, descritivos, narrativos e dialogados), mostrando un correcto nivel de 

corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección 

ortográfica. 
- Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín. 
- Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter 

informativo ou de opinión. 
- Interpreta as mensaxes publicitarias, recoñece os elementos de persuasión e rexeita a linguaxe 

discriminatoria. 
- Consulta fontes de información diversas para documentarse bibliográficamente, contrasta e 

selecciona a información relevante mediante fichas-resumo. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

- Describe os pincipais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades 

lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas. 

- Identifica e define as variacións da lingua: diacrónicas, diatópicas, diafásicas e diastráticas. 

- Coñece os factores que determinan as variedades diafásicas e  diastráticas da lingua e 

distingue o nivel e o rexistro lingüístico dunha situación comunicativa concreta, así como a 
variedade estándar da lingua. 

- Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da intención 

comunicativa. 

- Identifica e explica os usos e valores dos determinantes. 

- Identifica o substantivo e o adxectivo e defíneos desde o punto de vista morfolóxico, semántico 
e sintáctico. 

- Coñece e aplica correctamente as características dos morfemas de xénero e número no 

substantivo e no adxectivo. 

- Coñece a formación dos distintos graos do adxectivo, as formas e as normas que rexen o seu 
uso. 

- Localiza nun texto formas verbais, distingue as distintas categorías verbais (tempo, modo...) 
que expresan, e recoñece as distintas clases de verbos (impersoais, copulativos, 

pronominais...). 

- Emprega correctamente o infinitivo conxugado, localiza perífrases verbais e explica o seu 

significado. 
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- Analiza a estrutura morfolóxica de formas verbais e conxuga con corrección os verbos 
regulares, con alternancia no radical e verbos irregulares. 

- Identifica morfolóxica e sintácticamente o pronome persoal e coñece e aplica correctamente as 
normas de colocación e de concorrencia dos pronomes átonos. 

- Identifica e utiliza con corrección os adverbios e locucións adverbiais. 

- Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un texto. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

- Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas. 

- Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica. 

- Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

- Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua 
minorizada, conflito lingüístico e diglosia, e describe os fundamentos do ecolingüismo. 

- Coñece o proceso de formación da lingua galega e identifica e describe os diferentes elementos 

constitutivos do galego (substrato, estrato e superestrato). 

- Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo. 

- Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. 

- Coñece as distintas etapas da historia da lingua galega ata 1916 e identifica as características 

lingüísticas do galego nas distintas etapas. 

- Describe o contexto histórico e cultural do galego, así como a súa situación sociolingüística nas 
distintas etapas da historia da lingua ata 1916. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

- Caracteriza os diferentes xéneros, analiza os principais recursos formais e describe a 

cronoloxía xeral da historia da literatura galega ata o 1916. 

- Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios. 

- Adscribe á súa época autores e textos destacados da historia da literatura galega. 

- Define “literatura galega de tradición oral” e coñece as súas principais manifestacións. 

- Identifica, analiza e describe a literatura galega medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüísticamente as súas orixes, define as características principais e analiza a lírica 

profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) 

e a prosa medieval. 

- Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualiza sociohistórica e sociolingüísticamente a produción desta etapa, e describe e 

analiza as obras e os autores principais. 

- Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: contextualiza sociohistórica e 

sociolingüísticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describe e analiza as obras e os autores principais deste período. 
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11.4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Este proxecto de Lingua Galega e Literatura presenta os materiais seguintes: 

- Libro do alumnado para 1.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato da Editorial Anaya. 

- Web do alumnado para 1.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato da Editorial Anaya. Con 

recursos xerais sobre diversos aspectos da Lingua Galega e a literatura (dúbidas básicas, contidos 

específicos, etc.) e recursos para cada unidade (enlaces aos recursos xerais sobre aspectos 

concretos da unidade, vídeos, audios, enlaces,  propostas de traballo, etc.). 

- Web do profesorado para 1.º de Lingua e Literatura de Bacharelato da Editorial Anaya. Con todos os 

recursos incluídos na web do alumnado e os que están expresamente destinados aos docentes: 

solucionario de todas as actividades propostas no libro do alumnado, información e actividades 

complementarias, bibliografía temática e outros recursos como as ferramentas de avaliación e o 
xerador de probas escritas de avaliación de contidos. 

-Aula virtual, blog do Departamento, distintas páxinas web relacionadas coa Lingua e Literatura Galega: 

aulasgalegas.org, o galego.eu... 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS: 

1ª avaliación: temas 1,2,8,11,12 

2ª avaliación : 3,4,5,10,13 

3ª avaliación: 6,7,9,14,15 

 

 

12. Segundo de Bacharelato 
 

12.1. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

LINGUA  

1.  Fonética e Fonoloxía 

Sons, fonemas e letras 

Os fonemas vocálicos  

Os fonemas consonánticos  

A sílaba 

O acento  

A entoación  

Repaso da unidade  
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2. Variedades xeográficas da lingua galega 

Variación diatópica ou xeográfica 

Variedades xeográficas do galego moderno 

Bloques e áreas do galego 

Repaso da unidade  

 

3. Morfoloxía 

Estrutura e clases de palabras  

Formación de palabras 

Familias léxicas e desvíos léxicos 

Repaso de Morfoloxía  

Repaso da unidade  

 

4. Sintaxe 

As relacións sintácticas  

Unidades e funcións sintácticas: a frase 

Unidades e funcións sintácticas: a oración 

Algúns aspectos de sintaxe galega  

Repaso da unidade  

 

5. Semántica 

A Semántica 

Campos semánticos  

Relacións semánticas 

Cambios semánticos  

Repaso da unidade  
 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

6. A norma estándar 

A construción da variedade estándar 

As interferencias lingüísticas e as desviacións da norma 

Repaso da unidade  

 

7. Historia da lingua: séculos XX e XXI 

Introdución 

O galego no primeiro terzo do s. XX 
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O galego de 1936 a 1975 

O galego desde 1975 ata a actualidade 

Repaso da unidade  

 

8. Evolución da conciencia lingüística 

Introdución 

Antecedentes da conciencia lingüística (ata 1840) 

Etapa de toma de conciencia (1840-1915) 

Etapa de afirmación da conciencia lingüística (1916-1939) 

Etapa de resistencia (1939-1975) 

Etapa de reafirmación da conciencia lingüística (1975-hoxe) 

Repaso da unidade  

 

LITERATURA 

9. Do Posrexurdimento á Guerra Civil: poesía 

Contexto histórico e cultural  

Autores de longa traxectoria: Ramón Cabanillas 

As vangardas  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas 

 

 

10. Do Posrexurdimento á Guerra Civil: prosa 

A narrativa na época Nós 

O teatro na época Nós 

O ensaio na época Nós 

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas 

 

11. Desde a Guerra Civil ata 1976: poesía 

Contexto histórico e cultural  

A Xeración de 1936  

A Promoción de Enlace  

A Xeración dos 50 ou das Festas Minervais  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas 
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12. Desde a Guerra Civil ata 1976: prosa 

A prosa galega entre 1936 e 1980  

A literatura galega no exilio  

A Nova Narrativa Galega.  

O teatro galego entre 1950 e 1980  

O ensaio galego entre 1950 e 1980 

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas 

 

13. A literatura galega actual: poesía  

Contexto histórico e cultural  

A poesía na década dos 80  

A poesía na década dos 90  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas 

 

14. A literatura galega actual: prosa 

Introdución  

A narrativa galega actual  

Autores  

O teatro actual (desde 1980)  

O ensaio actual (desde 1980)  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas 

 

 

 

12.2. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES POR UNIDADES. TEMPORALIZACIÓN 

 
UNIDADE 1 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os fonemas vocálicos e consonánticos que constitúen o sistema fonolóxico galego, e 

ser quen de clasificalos segundo o seu punto e modo de articulación. 

  2.  Comprender a constitución da sílaba e a súa clasificación distinguindo ditongos, tritongos e 

hiatos. 

  3.  Coñecer o acento e a entoación como unidades suprasegmentais 
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CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

avaliables 

CC 

 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

 

Grao mínimo 

esixible 

Sons, fonemas e 

letras 

 

Os fonemas 

vocálicos 

 

Os fonemas 

consonánticos 

A sílaba 

 

O acento 

 

A entoación 

 

Pronunciar 

correctamente os 
fonemas propios 

do galego. 

1.1.Pronuncia 

correctamente os 
fonemas propios 

do galego, e 

recoñece as 

transformacións 

fonéticas que se 

dan nas palabras 

ao longo da 

cadea falada. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 

 Definir e 

identificar os 

fonemas da 

lingua galega 

2.1. Define e 

identifica os 

fonemas 

vocálicos e 

consonánticos da 
lingua galega 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 Recoñecer a 

importancia e o 

valor das normas 

fonéticas como 

medio para 

facilitar a 

3.1. Valora as 

normas fonéticas 

como medio para 

facilitar a 

comunicación 

eficaz. 

CCL 

CCEC 

Observación 

diaria 

40% 
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comunicación 

eficaz 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 
-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado.  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 
 

UNIDADE 2 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñece o fenómeno da variación lingüística e, especialmente, a variación diatópica ou 

xeográfica. 

  2.  Analiza e estuda as variedades xeográficas do galego moderno. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

- Variación 

diatópica ou 

xeográfica 

 

- Variedades 

xeográficas 

1.Coñecer os 

trazos 

diferenciadores 

das falas do 

galego 

moderno. 

1.1. Coñece os 

trazos 

diferenciadores 

das falas do 

galego moderno. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 
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do galego 

moderno 

 

 

- Bloques e 

áreas do 

galego 

 

 2. Coñecer as 

variedades 

dialectais, 

recoñecer e 

explicar os 

seus trazos 

característicos 
en 

manifestacións 

orais e escritas 

2.1. Explica as 

principais 

variedades 

dialectais. 

2.2. Coñece os 
principais 

fenómenos 

fonéticos 

dialectais do 

galego. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 3.Valorar a 

diversidade 
lingüística 

como parte do 

patrimonio 

cultural. 

3.1. Valora a 

diversidade 
lingüística como 

parte do noso 

patrimonio 

cultural. 

CCL 

CCEC 

Observación 

diaria 

40% 
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RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 
-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado.  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 
-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

 

UNIDADE 3 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer a estrutura interna das palabras e os procedementos de formación de palabras. 
  2.  Coñecer e aplicar regras básicas de gramática para adxectivos cualificativos, artigos, adxectivos 

determinantes, relativos, pronomes e verbo. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

- Estrutura e 

clases de 
palabras. 

 

- Formación de 
palabras. 

 

- Familias léxicas 

e desvíos 

1.Recoñecer e 

explicar o proceso 
de formación das 

palabras. 

1.1. Analiza e 

clasifica as 
palabras desde o 

punto de vista dos 

componentes que 

o forman. 

1.2. Explica os 

procedementos 
de formación das 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 
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léxicos. 

 

- Morfoloxía: o 
adxetivo 

cualificativo, 

adxetivos 
determinativos e 

pronomes, os 

relativos, os 
pronomes 

persoais e as 

formas nominais 

do verbo. 

palabras. 

1.3. Recoñece e 

explica os tipos de 
morfemas, así 

como a análise 

morfolóxica. 

1.4. Recoñece, 

analiza e explica a 
estrutura 

morfolóxica. 

 2.Identificar as 

familias léxicas 
regulares e 

irregulares. 

2.1. Explica e 

identifica as 
familias léxicas 

regulares e 

irregulares. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

    

 

  

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 
-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado.  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 
-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 
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UNIDADE 4 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Entender os conceptos de recursividade e salto de nivel. 

  2.  Distinguir as relacións paradigmáticas e sintagmáticas e, dentro destas, as de coordinación e 

subordinación.  
  3.  Identificar os distintos tipos de frases e os seus elementos constituíntes. 

  4.  Identificar as distintas funcións sintácticas.  

  5.  Identificar os diferentes tipos de oracións. 

  6.  Coñecer algúns aspectos da sintaxe galega. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

As relacións 

sintácticas. 

 

Unidades e 
funcións 

sintácticas: a 

frase. 

 

Unidades e 
funcións 

sintácticas: a 

oración 

 

 

1.Explicar as distintas 

unidades e funcións 

sintácticas. 

1.1. Recoñece as 

diferentes estructuras 

sintácticas. 

1.2. Explica as 
relación que se 

establecen e emprega 

terminoloxía axeitada. 

 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 

 2. Recoñecer, 

segundo a categoría 

gramatical da palabra 
que funciona como 

núcleo, os distintos 

tipos de frase. 

2.1. Distingue os 

distintos tipos de 

frase, e recoñece as 

funcións sintácticas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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 3.Distinguir os 

distintos tipos de 

oración: coordinación 

e subordinación. 

3.1. Distingue e 

explica os distintos 

tipos de oración 

composta. 

CCL 

CCEC 

Proba escrita 40% 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

 

-  Información complementaria. 
-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado.  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 
-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

UNIDADE 5 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Comprender os conceptos de significado, significante e referente, así como os de denotación e 

connotación. 
  2.  Comprender os conceptos de campo semántico, sema, semema e arquisemema, así como as 

relacións xerárquicas. 

  3.  Identificar as diferentes relacións semánticas e comprender as causas, mecanismos e 

consecuencias. 

 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

- A semántica. 
 

- Campos 

semánticos. 
 

- Relacións 

semánticas. 
 

- Cambios 

semánticos. 

 

 
 

 

1.Reflexionar e 
explicar as 

relación e 

unidades 

semánticas. 

1.1. Identifica e explica 
as relacións e unidades 

semánticas. 

1.2. Recoñece, describe 

e utiliza sinonimia, 

polisemia, homonimia e 

termos contrarios. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 

 2.Describir e 
explicar os 

cambios 

semánticos e 
as súas 

causas. 

2.1. Identifica os cambios 
semánticos e explica as 

súas causas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 
-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado.  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 
-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

UNIDADE 6 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñece os pasos necesarios para a elaboración dunha norma estándar. 

  2.  Comprende e diferencia as interferencias e desviacións da norma estándar. 
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

Sociolingüística: 

-A construción da 
variedade 

estándar. 

-As interferencias 

lingüísticas. 

-As desviacións 

da norma. 

1. Explicar que é unha 

variedade estándar e 

describir as tarefas 
primordiais no proceso 

de normativización. 

1.1. Coñece e 

describe as tarefas 

mais importantes que 
se realizan no proceso 

de normativización. 

 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 
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 2. Recoñecer os 

estereotipos e 

prexuízos lingüísticos. 

2.1. Recoñece os 

estereotipos e 
prexuízos lingüísticos 

e determina a súa 

repercusión nos usos. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 3.Coñecer e describir 

os aspectos 

lexislativos que 
recoñecen e aseguran 

os nosos dereitos 

lingüísticos. 

3.1. Coñece e  

describe os aspectos 

lexislativos que 
recoñecen e aseguran 

os nosos dereitos 

lingüísticos. 

CCL 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 4.Entender e describir 

as interferencias 

lingüísticas e as 

desviacións da norma. 

4.1. Entende e 

describe as distintas 

interferencias 

lingüísticas do 
castelán e as 

desviacións da norma. 

CSC Proba escrita 40% 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado.  
O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

 

UNIDADE 7 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.1.  Coñece os fitos máis salientables das épocas da preguerra. 
  2.1.  Coñece os fitos máis salientables das épocas da posguerra. 

  3.1.  Coñece os fitos máis salientables das épocas da actualidade. 
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CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

Sociolingüística: 

-O galego no 

primeiro terzo do 

século XX. 

-O galego de 

1936 a 1975 

-O galego desde 
1975 ata a 

actualidade. 

1. Distinguir as 

características 
lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 
desde 1916 ata 

1978, describir o 

seu contexto e 
identificalo en 

textos. 

1.1. Distingue as 

características 
lingüísticas fundamentais 

do galego moderno 

(desde 1916 ata 1978) 

1.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do 

galego moderno, así 
como a súa situación 

sociolingüística. 

1.3. Diferencia e describe 

as etapas que podemos 

establecer entre 1916 e 
1978 desde o punto de 

vista sociolingüístico. 

1.4. Analiza a 
importancia da etapa 

1916-1978 no 

desenvolvemento 

posterior da lingua. 

1.5. Identifica o galego 

moderno en documentos 

non literarios e literarios. 

CCL 

CSC 

 

Proba escrita 

 

40% 

 2. Distinguir as 

características 
lingüíisticas 

fundamentais do 

galego moderno 
desde 1978 ata a 

actualidade, e 

identificalo en 

textos. 

2.1. Distingue as 

características 
lingüísticas fundamentais 

do galego moderno 

(desde 1978 ata a 

actualidade). 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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 3.Describir o 

contexto e a 
situación legal do 

galego desde 1978 

ata a actualidade, 

recoñecelo como 
unha lingua en 

vías de 

normalización e 
elaborar traballos 

sobre a historia da 

lingua. 

3.1. Describe o contexto 

histórico e cultural desta 
etapa do galego, así 

como a súa situación 

sociolingüística. 

3.2. Recoñece o galego 

como unha lingua en vías 

de normalización, e 
sinala as súas fortalezas 

e debilidades. 

3.3. Sinala as principais 
características 

lingüísticas desta  etapa 

en documentos non 

literarios e literarios. 

CCL 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 
-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado.  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 
 
 
 
 
 

UNIDADE 8 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñece a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega, desde os seus comezos 
ata a a actualidade. 



 

293 
 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

Sociolingüística: 

-Antecedentes da 

conciencia 

lingüística (ata 

1840) 

-Etapa de toma de 

conciencia (1840-

1915) 

-Etapa de 

afirmación da 
conciencia 

lingüística (1916-

1939) 

-Etapa de 

resistencia (1939-

1975) 

-Etapa de 

reafirmación da 
conciencia 

lingüística (1975-

hoxe) 

 

1.Elaborar unha 

descrición 
esquemática na que 

se detallen as 

diferentes etapas da 
historia da lingua 

galega e as súas 

principais 

características. 

1.1. Elabora unha 

descrición 
esquemática na que 

se detallen as 

diferentes etapas da 
historia da lingua 

galega e as súas 

principais 

características. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 

 2. Analizar e 

interpretar a evolución 
da conciencia 

lingüística na historia 

da lingua galega. 

2.1. Analiza e 

interpreta a evolución 
da conciencia 

lingüística na historia 

da lingua galega. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 
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-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 
aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

UNIDADE 9 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Comprender o contexto histórico e cultural no que se desenvolveu a literatura desde o 

Posrexurdimento á Guerra Civil. 

  2.  Coñecer os poetas máis salientables das Irmandades da Fala e analizar a súa obra. 

  3.  Saber cales son os grupos, tendencias poéticas e escolas das vangardas e comentar textos dos 

poetas máis destacados. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

Literatura: 

-Contexto 

histórico e 

cultural entre 

1916 e 1936 

-A poesía desta 

etapa 

-Ramón 

Cabanillas 

-As Vangardas 

-Lecturas 
guiadas (Manuel 

Antonio, Bouza 

Brey, Amado 
Carballo, Blanco 

1. Identificar, analizar 
e describir a literatura 

galega de 1916 a 

1936: 

Poesía: autores de 

vangarda e otros 

autores. 

1.1. Identifica, analiza 
e describe a 

poesía galega de 

1916 a 1936: 
autores de 

Vangarda e 

outros autores. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 
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Amor…) 

 2.Ler e comentar 

textos significativos da 
literatura galega desta 

época, identificar as 

súas características 

temáticas e formais e 
poñelas en relación co 

contexto 

sociohistórico e 
sociolingüístico e mais 

o xénero ao que 

pertencen. 

2.1. Le e comenta 

textos representativos 
da poesía  galega 

deste período, 

caracterízaos formal, 

estrutural e 
temáticamente e 

ponos en relación co 

contexto sociohistórico 

e sociolingüístico. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 3.Analizar e comentar, 

a través de probas 

escritas ou traballos, 
cando menos unha 

obra completa de 

cada un dos períodos 

literarios referidos. 

3.1 Analiza e 

comenta, a través de 

probas escritas ou 
traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada un 
dos períodos literarios 

referidos. 

CCL Observación 

diaria e proba 

escrita 

40% 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  
O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 
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UNIDADE 10 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Vicente Risco, así como a súa transcendencia na 

literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra. 

  2.  Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Otero Pedrayo, así como a súa transcendencia na 
literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra. 

  3.  Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Castelao, así como a súa transcendencia na 

literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra. 

  4.  Coñecer a traxectoria biográfica de Rafael Dieste e comentar fragmentos da súa obra. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

-A narrativa na 

época Nós 

-O teatro na 

época Nós 

-O ensaio na 

época Nós 

-Lecturas 

guiadas 

(Vicente Risco, 
Otero Pedrayo, 

Castelao) 

1. Identificar, 
analizar e describir a 

literatura galega de 

1916 a 1936: 

Prosa: autores das 

Irmandades, o 

Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) 

e outros autores. 

Teatro: autores das 
Irmandades, 

Vangardas e Grupo 

Nós 

1.1. Identifica, analiza e 
describe a prosa 

galega de 1916 a 

1936: autores  das 
Irmandades, 

Vangardas e Grupo 

Nós. 

1.2. Identifica, analiza e 
describe o teatro 

galego desta época: 

autores das 
Irmandades, 

Vangardas e Grupo 

Nós. 

 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 

 2.Ler e comentar 

textos significativos 
da literatura galega 

de 1916 a 1936, 

identificar as súas 
características 

temáticas e formais 

e poñelas en 
relación co contexto 

2.1. Le e comenta textos 

representativos da prosa 
galega desta época, 

caracterízaos formal, 

estrutural e 
temáticamente e ponos 

en relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 
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sociohistórico e 

sociolingüístico e 
mais o xénero ao 

que pertencen. 

2.2. Le e comenta textos 

representativos do teatro 
galego desta época, 

caracterízaos formal, 

estrutural e 

tematicamente e ponos 
en relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

 3.Analizar e 

comentar, a través 

de probas escritas 
ou traballos, cando 

menos unha obra 

completa de cada 
un dos períodos 

literarios requeridos. 

3.1. Analiza e comenta, a 

través de probas escritas 

ou traballos, cando 
menos unha obra 

completa de cada un dos 

períodos literarios 

requeridos. 

CCL Observación 

diaria e proba 

escrita 

40% 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  
O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 
UNIDADE 11 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración de 1936. 

  2.  Coñecer o grupo poético do exilio, profundando na vida e obra de Celso Emilio Ferreiro e na súa 

transcendencia na literatura galega. 

  3.  Coñecer as direccións poéticas e autores da poesía do exilio. 
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  4.  Coñecer as direccións poéticas e autores da Promoción de Enlace. 

  5.  Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración dos 50 ou das Festas Minervais. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

-A poesía galega 

entre 1936 e 1976 

-Contexto histórico 

e cultural. 

-A Xeración de 

1936 

-A Promoción de 

Enlace. 

-A Xeración dos 

50 ou das Festas 

Minervais. 

1. Identificar, analizar 
e describir a literatura 

galega entre 1936 e 

1975: 

Poesía: produción 

bélica e autores do 

exilio. A Xeración de 
1936, a Promoción de 

Enlace e a Xeración 

das Festas Minervais. 

 

1.1.Identifica, analiza 
e describe a poesía 

galega desta época: 

produción bélica e 
autores do exilio, a 

Xeracción de 1936, a 

Promoción de Enlace 
e a Xeración das 

Festas Minervais. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 

 2.Ler e comentar 

textos significativos da 

literatura galega de 
1936 a 1975, 

identificar as súas 

características 

temáticas e formais e 
poñelas en relación co 

contexto 

sociohistórico e 
sociolingüístico e mais 

o xénero ao que 

pertencen. 

2.1. Le e comenta 

textos representativos 

da poesía galega 
desta época, 

caracterízaos formal, 

estrutural e 

temáticamente e 
ponos en relación co 

contexto 

sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 
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-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 
-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 
UNIDADE 12 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer a vida e obra dos escritores máis salientables da prosa de posguerra e a súa 

transcendencia na literatura galega. 

  2.  Coñecer as características e autores do teatro e do ensaio galego entre 19501980. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

-A prosa galega 

entre 1936 e 1980 

-A literatura 

galega no exilio. 

-A Nova Narrativa 

Galega. 

-O teatro entre 

1950 e 1980. 

-O Ensaio Galego 

entre 1950 e 

1980. 

-Lecturas guiadas 

(Méndez Ferrín, 
Blanco Amor, 

Cunqueiro, Ánxel 

Fole…) 

1. Identificar, analizar 

e describir a literatura 

galega entre 1936 e 

1980: 

Prosa: produción 
bélica e autores do 

exilio. Os 

renovadores da 
prosa: Ánxel Fole, 

Blanco Amor, A. 

Cunqueiro e Xosé 
Neira Vilas. A Nova 

Narrativa Galega. 

Autores dos 
primeiros setenta. 

Teatro: o teatro do 
exilio, a Xeración dos 

1.1.Identifica, analiza e 

describe a prosa 

galega entre 1936 e 

1980: produción bélica 
e os autores do exilio, 

os renovadores da 

prosa, así como a 
Nova Narrativa Galega 

e autores dos 

primeiros 70. 

1.2.Identifica, analiza e 

describe o teatro 
galego entre 1936 e 

1980: tetro do exilio, a 

Xeración dos 50 e o 

Grupo de Ribadavia. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 
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50 e o Grupo de 

Ribadavia. 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 
-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 
-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

UNIDADE 13 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer o contexto histórico e cultural das últimas décadas do século XX no que se desenvolveu 

a poesía galega, así como as súas características comúns e poetas máis destacados. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 

mínimo 

esixible 

-A poesía galega 

actual 

-Contexto 
histórico e 

cultural 

-A poesía na 

década dos 80 

1.Identificar, analizar e 

describir a literatura 

galega de 1980 ata a 
actualidade:  

Poesía: temas, xéneros 
e subxéneros e estéticas 

dos principais autores 

1.1.Identifica, analiza e 

describe a poesía 

galega de 1980 ata a 
actualidade (temas, 

xéneros subxéneros e 

estéticas dos principais 

autores) 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 
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-A poesía na 

década dos 90 

-Lecturas 

guiadas (Xavier 

dos 80, os 90 e o novo 

século. 

Seoane, Alfonso 
Pexegueiro, 

Álvarez 

Cáccamo…) 

2.Ler e comentar textos 
significativos da 

literatura galega de 1980 

á actualidade, identificar 
as súas características 

temáticas e formais e 

poñelas en relación co 
contexto sociohistórico e 

sociolingüístico e mais o 

xénero ao que 

pertencen. 

2.1.Le e comenta textos 
representativos da 

poesía galega de 1980 

á actualidade, 
caracterízaos formal, 

estrutural e 

tematicamente e ponos 
en relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 
 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 
aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

 

UNIDADE 14 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos da narrativa galega actual. 

  2.  Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos do teatro e do ensaio galego actual. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contido 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 

Grao 
mínimo 

esixible 

-A narrativa 

galega actual. 

-Autores. 

-O teatro actual. 

-O ensaio 

actual. 

-Lecturas 

guiadas (Carlos 

Casares, 

Méndez Ferrín, 

Manuel Rivas…) 

1.Identificar, analizar 

e describir a 
literatura galega de 

1980 ata a 

actualidade: 

Prosa: temas, 

xéneros, subxéneros 
e estéticas dos 

principais autores. 

Teatro: temás, 

xéneros, subxéneros 
e estéticas dos 

principais autores. 

1.1.Identifica, analiza e 

describe a prosa galega 
desta época: temas, 

xéneros, subxéneros e 

estéticas dos principais 

autores. 

1.2.Identifica, analiza e 

describe o teatro galego 
de 1980 á actualidade: 

temas, xéneros, 

subxéneros e estéticas 

dos principais autores. 

CCL  

Proba escrita 

 

40% 

 2.Ler e comentar 

textos significativos 

da literatura galega 
deste período, 

identificar as súas 

características 
temáticas e formais 

e poñelas en 

relación co contexto 

sociohistórico e 
sociolingüístico e 

mais o xénero ao 

que pertencen. 

2.1.Le e comenta textos 

representativos deste 

período, caracterízaos 
formal, estrutural e 

tematicamente e ponos 

en relación co contexto 
sociohistórico e 

sociolingüístico. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba escrita 40% 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade consisten en: 

 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 
-  Actividades de repaso e autoavaliación. 

-  Presentación didáctica da unidade. 
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-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

 

13.3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS 
ESIXIBLES) 

Nas propias táboas anteriores manifestamos a porcentaxe mínima necesaria para a consecución dos 

obxectivos, un 40%, téndomos en conta as múltiplas posibilidades de aprendizaxe que pode presentar 

un alumno ou alumna. De todas formas, achegamos tamén unha serie mínima de estándares esixibles 
que consideramos clave para a consecución dos obxectivos de etapa. 

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
 
- Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, 

producido na  variante estándar ou en calquera das variantes dialectais. 
 

- Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 
 

- Identifica os recursos que proporcionan a adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 
 

- Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal, así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
 

- Participa con fluidez nas intervencións orais, respectando as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega. 
 

- Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado (evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín), e utiliza expresións propias do galego: infinitivo conxugado 
e fraseoloxía adecuada. 
 

- Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou circunloquios cando non encontra a 
expresión precisa. 
 

- Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e fonética. 
 

- Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
 

- Descubre os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas. 
 

- Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 
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- Emprega as TIC para documentarse bibliográficamente, revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación adecuada á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 

- Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila os datos máis relevantes en 
fichas resumo. 
 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
 

- Sintetiza as ideas fundamentais dun texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. 
 

- Identifica a intención comunicativa do emisor en textos expositivos e argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 

- Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de textos expositivos e 
argumentativos de diferentes ámbitos. 
 

- Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. 
 

- Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais e léxico-semánticos. 
 

- Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas. 
 

- Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística como parte do noso 
patrimonio cultural. 
 

- Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión nos usos. 
 

- Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila os datos máis relevantes en 
fichas-resumo. 
 

- Utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a presentación e evitar 
erros ortográficos e tipográficos. 
 

- Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais de textos 
expositivos e argumentativos. 
 

- Recoñece e explica a función no texto dos distintos procedementos de cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta. 
 

- Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía. 
 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
 

- Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega. 
 

- Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz. 
 

- Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística como parte do noso 
patrimonio cultural. 
 

- Explica os procedementos de formación das palabras. 
 

- Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica. 
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- Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se establecen e emprega 
a terminoloxía axeitada. 
 

- Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. 
 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
 

- Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos, e determina a súa repercusión nos usos. 
 

- Describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da lingua galega. 
 

- Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos castellanismos, e 
desenvolve un discurso propio libre destes elementos. 
 

- Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata a 
actualidade) e describe o seu contexto lingüístico, así como a súa situación sociolingüística. 
 

- Identifica o galego moderno e as principais características lingüísticas (desde 1916 ata a 
actualidade) en documentos literarios e non literarios. 
 

- Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización, e sinala as súas fortalezas e 
debilidades. 
 

- Elabora unha descrición esquemática das diferentes etapas da historia da lingua galega, e as 
súas principais características. 
 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

- Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e 
outros/as autores/as. 

 
- Identifica, analiza e describe a prosa e o teatro de 1916 a 1936: autores/as das Irmandades, 

Vangardas e Grupo Nós. 
 
- Le e comenta textos representativos da poesía, prosa e do teatro de 1916 a 1936, caracterízaos 

formal, estrutural e temáticamente e ponos en relación co contexto socioeconómico e 
sociolingüístico. 
 

- Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: autores do exilio, a Xeración 
de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 
 

- Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: produción bélica e os autores 
do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé 
Neira Vilas) así como a Nova Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70. 
 

- Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, a Xeración dos 
50 e o Grupo de Ribadavia. 
 

- Le e comenta textos representativos da literatura galega entre 1936 e 1975, caracterízaos 
formal, estrutural e temáticamente e ponos en relación co contexto socioeconómico e 
sociolingüístico. 
 

- Identifica, analiza e describe a literatura galega de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e 
subxéneros. 
 

- Le e comenta textos representativos da literatura galega de 1975 á actualidade. Carácterízaos 
formal, estrutural e temáticamente e ponos en relación co contexto socioeconómico e 
sociolingüístico. 
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12.4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Libro do alumnado para 2.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato. 

- Web do alumnado para 2.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato. Con recursos xerais sobre 

diversos aspectos da Lingua Galega e a Literatura (dúbidas básicas, contidos específicos, etc.) e 
recursos para cada unidade (enlaces aos recursos xerais sobre aspectos concretos da unidade, vídeos, 

audios, enlaces,  propostas de traballo, etc.). 

- Web do profesorado para 2.º de Lingua e Literatura de Bacharelato. Con todos os recursos incluídos 
na web do alumnado e os que están expresamente destinados aos docentes: solucionario de todas 

as actividades propostas no libro do alumnado, información e actividades complementarias, 

bibliografía temática e outros recursos como as ferramentas de avaliación e o xerador de probas 

escritas de avaliación de contidos. 

-Aula virtual, plataformas virtuais, blog do Departamento,  páxinas web relacionadas coa língua e a 

literatura galegas... 

 

12.5. SECUENCIACIÓN DA MATERIA POR AVALIACIÓNS 

 

Impartirase en cada avaliación un terzo de cada un dos tres bloques que constitúen a materia deste 

curso: Lingua, Literatura e Sociolingüística. 

 
 

 

 

13.	PROGRAMACIÓN	DE	COMENTARIO	DE	TEXTOS		
	
Materia de libre configuración do Bacharelato 

PRESENTACIÓN 

Ante a presenza de graves dificultades que presenta o alumnado no comentario de  textos o 

Departamento de Lingua e Literatura do IES AFONSO X acordou propoñer como materia de libre 

configuración para primeiro e segundo de bacharelato Comentario de Textos I e II. 

 

13.1. COMENTARIO DE TEXTOS I (1º BACHARELATO) 

OBXECTIVOS DA MATERIA 

• Comprender de forma esquemática a súa clasificación segundo criterios de intención 
comunicativa, estrutura formal ou lugar de interacción social. 

• Comprender as características e a estrutura dun texto dialogado. 
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• Comprender as características e os tipos de textos descritivos. 

• Comprender as características, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto narrativo. 

• Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto expositivo. 

• Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto argumentativo. 

• Analizar as vantaxes, características  e proceso de elaboración dun resumo para comprender 
un texto de forma eficaz. 

• Expresarse oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, timbre e a velocidade adecuados ás 

condicións da situación comunicativa. 

• Sintetizar por escrito textos orais de carácter expositivo, de temas especializados e propios do 

ámbito educativo, discriminando a información relevante. 

• Recoñecer as formas de organización do contido nunha exposición oral sobre un tema 

especializado propio do ámbito literario, histórico, filosófico, educativo ou de divulgación 

científica e cultural. 

• Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e 
gramatical. 

• Comprender textos  identificando a idea principal, secundarias, estructura, resumo e análise. 

• Respectar as normas de presentación de traballos escritos (organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía). 

• Revisar e mellorar textos orais e escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando 
incorreccións de concordancia, réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc. 

• Enriquecer os seus textos orais e escritos incorporando progresivamente estruturas sintácticas 

variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes. 

• Seleccionar o léxico e as expresións adecuadas en contextos comunicativos que esixen un uso 
formal da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

• Participar 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. 

• Argumentar con rigor o seu propio xuízo crítico. 

• Recoñecer os autores e as obras propostas no curso. 

• Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas. 

• Planificar e elaborar textos de intención filosófica, traballos de investigación 
escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores/as obtendo a información de fontes diversas e 

achegando un xuízo crítico persoal e argumentado con rigor. 

 

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1. A análise de textos.  
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A análise de texto, estrutura e desenvolvemento. A idea principal, as ideas secundarias, estrutura 

resumo e análise. A opinión persoal. 

BLOQUE 2 

-Modalidade textual:Identificación das características que permiten clasificar distintos textos.  

• texto dialogado: Análise dos elementos que definen un texto dialogado. 

• texto descritivo: Análise dos elementos que definen un texto descritivo 

• texto narrativo: Análise dos elementos que definen un texto narrativo. 

• texto expositivo: Análise dos elementos que definen un texto expositivo. 

• texto argumentativo: Análise dos elementos que definen un texto argumentativo. 

-Valoración das técnicas para elaborar correctamente textos de diferente tipo: dialogado, 

argumentativo, expositivo, descritivo... 

-Propiedades dos textos: adecuación, cohesión, coherencia 

BLOQUE 3 

-Tipoloxía textual: 

Textos literarios 

1. Lectura, aspectos externos e normas de citación. 

2. Xéneros literarios. 

3. Textos narrativos: título, tema, resumo. 

4. Narrativa: estrutura e punto de vista. 

5. Narrativa: tempo, espazo, personaxes. 

6. Poesía: aspectos externos: métrica, rima, estrofa 

7. Poesía aspectos internos: estrutura, voz poética e retórica. 

8. Teatro. 
9. Conclusión: aspectos lingüísticos e valoración persoal. 

10. Crítica textual. 

-Textos filosóficos 

-Textos xornalísticos 

• Noticia 

• Reportaxe 

• Entrevista 

• Editorial 

• Artigo de opinión 

• Crónica 

• Crítica cultural. 
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-Textos históricos 

• Xurídico 

• Histórico-literario 

• Narrativo 

• Texto historiográfico 

• Outros tipos: xudiciais, económicos, contractuais... 

BLOQUE  4 

-Utilización das novas tecnoloxías para ou mellorar a redacción de traballos. 

-Normativa legal sobre o uso dos textos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Expor oralmente un tema especializado con rigor e claridade, documentándose en fontes 

diversas, organizando a información mediante esquemas, seguindo unha orde preestablecida e 

utilizando as técnicas de exposición oral e as tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Sintetizar por escrito o contido de textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando a 

información relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como un medio de adquisición 

de coñecementos. 

• Extraer información de textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación, recoñecendo a 
intención comunicativa, o tema e a estrutura do contido, identificando os trazos propios do 

xénero xornalístico e os recursos verbais e non verbais utilizados, e valorando de forma crítica 

a súa forma e o seu contido. 

• Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e 

gramatical, empregando distintas estruturas expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronolóxica, etc.) e utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás condicións da situación comunicativa. 

• Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado, discriminando 

a información relevante e accesoria, e utilizando a lectura como un medio de adquisición de 

coñecementos. 

• Ler, comprender e interpretar textos filosóficos,literarios, históricos... 

• Realizar traballos de investigación sobre temas do currículo ou da actualidade social, científica 

ou cultural, planificando a súa realización, obtendo a información de fontes diversas e utilizando 

as tecnoloxías da información e da comunicación para a súa realización, a súa avaliación e a 

súa mellora. 

• Facer un traballo de investigación escrito sobre algún dos textos propostos. 

• Participar activamente na analise oral debatida dos diversos textos. 

• Recoñecer os trazos propios das tipoloxías textuais identificando a súa estrutura e os trazos 

lingüísticos máis importantes en relación coa intención comunicativa. 
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• Aplicar os coñecementos adquiridos para a elaboración de discursos orais ou escritos con 

adecuada coherencia e cohesión. 

• Coñecer e manexar fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

• Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando interese por ampliar o seu propio 

repertorio verbal e evitar os prexuízos e estereotipos lingüísticos. 

• 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, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

• Realizar o estudo das obras máis representativas da filosofía, literatura, historia ou xornalismo 

contemporáneos. 

• Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas  

• Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas, detectando as ideas que manifestan 

a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

• Planificar e elaborar textos, traballos de investigación escritos ou presentacións sobre temas, 
obras ou autores/a contemporáneos, obtendo a información de fontes diversas e achegando un 

xuízo crítico persoal e argumentado con rigor. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1º trimestre: Bloque 1 e 4 

2º trimestre: Bloques 2 e 4 

3º trimestre: Bloques 3 e 4 

 

13.2. COMENTARIO DE TEXTOS II (2º BACHARELATO) 

INTRODUCIÓN   
  

O desenvolvemento  dunha carreira académica exitosa, e o exercicio de calquera profesión, pasan hoxe 

en día polo satisfactorio desempeño de situacións variadísimas nas que a  competencia comunicativa 

escrita resulta extraordinariamente útil: comentarios, informes, reseñas,  comentarios críticos, textos 

expositivos, textos argumentativos, composicións, ensaios,...   

A competencia comunicativa  escrita ten no ámbito académico, e na sociedade en xeral, un papel 
fundamental.  O estudante de bacharelato xa debe  amosar unha notable competencia na escritura de  

textos. Debe  comunicarse dunha forma coherente, cohesionada, clara,  precisa, empregando  

argumentos debidamente organizados e  comprensibles para os demais. Sen embargo, actualmente 
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estase a detectar  no noso  alumnado  certas dificultades  neste sentido, aspecto  que esta materia 

pretende axudar a paliar.   

A materia Comentario de Textos II ten como obxectivo a mellora  da competencia comunicativa, 

desenvolvendo no alumnado as habilidades necesarias para producir  textos  escritos  eficaces do ámbito 

académico. En consecuencia  a metodoloxía é fundamentalmente práctica (produción de textos 

académicos) , poucos contidos de carácter conceptual e moitas actividades que permitan desenvolver 

as destrezas fundamentais vinculadas coa materia. O punto de partida será a análise de textos alleos 

para apreciar as estratexias comunicativas. E tamén, e sempre co fin de  adquirir competencias novas,  

revisaranse e corrixiranse producións dos compañeiros (coavaliación).  Esta avaliación entre iguais 
pretender  desenvolver un espírito crítico para aplicar ás producións propias (autoavaliación).  

O desenvolvemento curricular desta materia recolle criterios e estándares de avaliación que responden 

a varias competencias clave do actual currículo. A competencia en comunicación lingüística, a 

competencia dixital, a competencia de aprender a aprender e a competencia social e cívica son as más 

beneficiadas.   

 

  OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE COMENTARIO DE TEXTOS II  
  
Os contidos  da materia supoñen una progresión respecto ás habilidaes e estratexias adquiridas na vida 

escolar do alumnado. A materia céntrase  na aprendizaxe das destrezas discursivas  que deben 

dominarse no ámbito académico, cuxo dominio requiere estratexias, coñecementos e habilidades 

explícitos.   

A materia  Comentario de Textos II  ten como obxectivo  o desenvolvemento da competencia 

comunicativa do alumnado,  sobre todo na súa vertente da escrita académica, partindo da comprensión 

e análise de textos relacionados. A finalidade da reflexión sobre os textos  é o coñecemento progresivo  

das estratexias da elaboración dos mesmos, favorecendo o coñecemento das posibilidades expresivas 
e desenvolvendo  a capacidade crítica e enriquecendo a  experiencia do mundo do alumnado.    

 Os obxectivos específicos da materia (que axudan a adquier as destrezas básicas que debe manexar o 

alumnado do bacharelato marcadas pola lei)  son os seguintes:1.  

a. Utilizar a comprensión lectora para ampliar os coñecementos e como  paso previo para 
a produción de textos académicos  

b. Diferenciar as características particulares  dos xéneros discursivos que se empregan no 

ámbito da actividade académica para progresar na elaboración dos textos académicos  

c. Aplicar sistematicamente as etapas do proceso da escritura dos textos académicos, así 

como as estratexias discursivas e as  ferramentas de cada tipo de documento  

d. Elaborar escritos respectando as características de cada tipo textual  

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS.  
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A materia de Comentarios de Textos II persegue a mellora e  consolidación dunha serie habilidades 

e estratexias indispensables para a elaboración de textos escritos do ámbito académico, nomeadamente 

o comentario e a composición. A materia contribúe, así, a desenvolver destrezas vinculadas coas 

competencias clave, das que aquí destacaremos catro: a comunicación lingüística (CCL), xa que 

permite unha extraordinaria mellora das destrezas comunicativas, sobre todo das de carácter escrito; a 
competencia dixital  (CD), a competencia  aprender a aprender (CAA), e  as competencias sociais e 
cívicas.  

A competencia fundamental  que desenvolve é a comunicación lingüística. A través das lecturas e 

actividades propostas preténdese que o alumnado mellore as estratexias e habilidades  para a 
elaboración de textos escritos (xeración de ideas, selección de ideas, vocabulario preciso, organización 

de ideas clara, puntuación, textos coherentes e adecuados á situación comunicativa, ...). Pero tamén se 

traballa a competencia dixital. A través de medios dixitais vaise acceder a textos que poden servir de 

modelo ou de material de consulta (dicionarios,  enciclopedias,…). E, finalmente   a rede será a 

plataforma de difusión dos textos propios (portfolio).    

A materia implica  una análise crítica  e  unha reflexión  profunda de textos  escritos do ámbito 

académico para tomar conciencia das estratexias de construción dos mesmos, para aproveitar ese 

coñecemento nas producións propias. Isto fai que a competencia aprender a aprender se traballe  en 

practicamente todos os apartados. Por último o alumnado adquire competencias sociais e cívicas a 

través do recoñecemento e respecto da diversidade de ideas e opinións que se poden expresar nalgúns 

tipo de textos (fundamentalmente opinión) ou no proceso de coavaliación.  

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS  
  

 
  

 O desenvolvemento dos contidos  da materia ten como obxectivo acompañar ao estudante ao longo do 

proceso de produción de  diversos tipos de textos académicos, atendendo a todas as fases e tarefas 

precisas: planificación, obtención da información, escritura do texto, organización, revisión, e publicación.  

Os contidos da materia desenvólvense en tres  bloques ou unidades. O primeiro bloque fai referencia 

á planificación do texto académico, e ofrece ao alumno un primeiro achegamento a  mostras 

representativas desta tipoloxía textual.  O alumnado, ademais de pór en práctica as destrezas 

fundamentais da comprensión na lectura, identificará  e  valorará os procedementos construtivos 

(intención, ideas principais e secundarias, estrutura, organización, cohesión, recursos ...) e as 

características deste tipo de textos. Estes exemplos deben  construír  modelos para o alumnado. Tamén 

se abordará a planificación do texto académico, destinada a definir cuestións fundamentais como a 

elección do tema ou o obxectivo do texto. Igualmente, analizaranse  estratexias que axuden á xeración, 
selección e organización das ideas, co fin de obter esquemas e mapas conceptuais que estruturen 
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loxicamente o contido do texto. Para rematar esta fase do proceso, exporase e indagarase  nos factores 

humanos que interfiren no proceso de creación, sobre todo no concernente  ao perfil do escritor.  

O segundo bloque centrarase na escritura dos textos. Entre os elementos deste bloque  teñen gran 
importancia  as destrezas de xeración de ideas, organización das mesmas e expresión escrita. Un 

coñecemento adecuado do tema é fundamental,  pero tamén é de importancia vital  unha  organización 

clara  de ideas, rigorosa e lóxica, e un  manexo axeitado da lingua (puntuación, dominio dos marcadores 

textuais e emprego adecuado dos conectores, ...),  habilidades precisas de calquera texto escrito.  

O terceiro bloque céntrase da revisión  do texto académico e a súa difusión e publicación. Neste punto 

ten moita importancia o traballo co borrador e a revisión  propia ou allea das producións feitas.   

En cada un destes bloques, que marcan etapas para desenvolver en todos os textos que o alumno 

elabore,  introduciranse  interesantes lecturas  de distintos ámbitos cuxo contido garda relación coas 

estratexias de lectura ou  de elaboración de textos traballadas, que teñen como obxecto servir de 

modelos válidos para as producións do alumnado.   

  UNIDADE 1  
a) TEMPORALIZACIÓN  
Os contidos da materia son fundamentalmente de tipo procedementais (empregar un conxunto de 

destrezas e habilidades )  que lle permitan ao alumnado, de forma cada vez máis eficaz,  a elaboración 

dos textos académicos típicos do bacharelato. Este tipo de contidos requiren  a exercitación abundante 

e variada  das accións, para  lles permitir aos alumnos chegar a dominar a  a técnica ou habilidade 

obxecto  da aprendizaxe. En consecuencia, os tres bloques, que marcan as grandes fases do proceso, 

repetiranse ao longo do curso todas as veces que sexan posible, seguindo unha secuencia gradual  na 
dificultade do texto traballado  

 

b) PRESENTACIÓN DA UNIDADE.  
  
Na presente unidade, de carácter introdutorio, preséntase ao alumno o marco xeral  en que se 

desenvolve a escritura académica, describindo os trazos que definen o coñecemento humano e a súa 

proxección sobre os textos. Por esta vía, achegaranse  as características  distintivas dos textos 

académicos fronte a outras modalidades discursivas, así como as variables implicadas no seu proceso 

produtivo. Finalmente, ofreceremos, a modo de exemplo, a descrición das tipoloxías textuais máis 

comúns dentro da escritura académica para o alumnado do bacharelato (texto expositivo, texto 

argumentativo, esquema de ideas, resumo do texto,  comentario crítico e composición).  

Tamén se abordará a planificación do texto académico, destinada a definir cuestións fundamentais como 

a elección do tema ou o obxectivo do texto. Tamén se introduciran as  estratexias que axuden á xeración 

(choiva de ideas, xeración de preguntas, ...), selección e organización das ideas, co fin de obter 

esquemas e mapas conceptuais que estruturen loxicamente a materia, o contido do texto.  Neste sentido 

será moi interesante o coñecemento  dalgunhas estruturas típicas da escritura académica para 

empregalas como referente e conseguir así que o texto progrese tematicamente dunha xeito eficaz.  De 

grande utilidade será  empregar como modelos de  textos  que se correspondan coas características 
definidas.  Para rematar, tratarase de indagar nos factores humanos que interfiren no proceso de 
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creación,  referido sobre todo ao perfil do  escritor (escritor fragmentario, caótico, impulsivo, 

excesivamente planificador, ...)  para detectar aqueles procedementos e actitudes que ao longo do 

proceso creativo poidan representar un obstáculo. 

  

c) OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS   

a.Comprender a finalidade última de todo texto académico  e as súas coordenadas comunicativas  

b. Descubrir os trazos fundamentais que definen o coñecemento humano.  

c. Coñecer cales son os trazos distintivos do texto académico fronte a outras formas de 

escritura.  

d. Coñecer cales son as variables implicadas na produción dun texto académico.  

e. Distinguir os trazos característicos da tipoloxía textual do bacharelato  xurdidas no marco 
da escritura académica.  

f. Aprender a planificar a tarefa de escritura respondendo a certas preguntas básicas que  
axuden a definir o tema e os obxectivos do texto.  

g. Coñecer algunhas técnicas de planificación textual destinadas a xerar, seleccionar e 
relacionar ideas, así como a organizar a información.  

h. Recoñecer o perfil de escritor ao que cada un axústase co fin de superar os obstáculos 
que puidesen bloquearnos nos momentos críticos.  

 

d).CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

          

Unidade 1. O texto académico. Planificación   

U1.1. Comprensión 

da finalidade e 

trazos do texto 

académico 

(contexto, 
finalidade, trazos 

formais, 

organización de 

ideas…) 

 

 U.1.1.Comprender 

a finalidade lo 

texto académico e 

os trazos que o 

identifican. 

 CT.U1.1.1.Identifica a finalidade, 

intención comunicativa e o 

contexto no texto. 

CAA 

CCL 

CT.U1.1.2.Identifica os trazos que 

caracterizan o texto académico. 
CAA 

CCL 

CT.U1.1.3.Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 

resumos, esquemas ou mapas 

conceptuais. 

CCL 
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U1.2.  Tipoloxía 

 textual  do 

 texto 

académico no 

bacharelato.   

 U1.2.  Coñecer, 

analizar  os 

distintos tipos de 

texto académico.    

  
  

 CT.U1.2.1.    Identifica 

 os  recursos  que   

caracterizan cada un dos textos 

académicos (estrutura 

discursiva) 

CCL  

CT.U1.2.2.  Aplica os recursos que 
rexen os textos académicos no 

escritos propios e nos alleos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CT.U1.2.3.  Recoñece a importancia  

de empregar  a tipoloxía 
adecuada no ámbito académico   

 CSC 

CCL  

  

U1.3  A 

planificación do 

texto académico. 

  

   

 U1.3.   Planificar a 

elaboración do 

texto académico 

atendendo ás 

características do 

mesmo.   

  

 CT.U1.3.1. Planifica distintos textos 

académicos atendendo  ao tema, 

finalidade e  

características dos mesmo 

CCL 

CAA 

LCT.U1.3.2.   Planifica o texto xerando  

as ideas suficientes e facendo 

unha selección das mesmas. 

CCL 

CSIEE 

CT.U1.3.3. Plasma sobre un esquema 
a estrutura do contido do texto a 

elaborar.   

CAA 

CCL 

CT.U1.3.4.   Reflexiona e analiza a 

planificación previas de textos da 

rede ou de textos dos seus 

compañeiros 

CAA 

CD 

  

 UNIDADE 2  
a) TEMPORALIZACIÓN 
Os contidos son fundamentalmente de tipo procedementais (empregar un conxunto de destrezas e 

habilidades )  que lle permitan ao alumnado, de forma cada vez máis eficaz,  a elaboración dos textos 

académicos típicos do bacharelato. Este tipo de contidos requiren  a exercitación abundante e variada  

das accións, para  lles permitir aos alumnos chegar a dominar a  a técnica ou habilidade obxecto  da 

aprendizaxe. En consecuencia, os tres bloques, que marcan as grandes fases do proceso, repetiranse 

ao longo do curso todas as veces que sexan posible, seguindo unha secuencia gradual  na dificultade 

do texto traballado.  
 

b) PRESENTACIÓN DA UNIDADE.  
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Na presente  unidade abordarase  a fase crucial do proceso creativo, que se corresponde coa escritura 

de elaboración, dar forma ás ideas que van conformar o contido do texto académico. Nesta estadio a 

lingua convértese  en instrumento para o pensamento, pois a través das palabras cobran corpo as 

reflexións, e por medio delas  comprobase  a coherencia dos  coñecementos e dos razoamentos e 

albíscase a relación entre as ideas ou núcleos temáticos. É o momento de traballar a progresión temática 
e a organización da información  por medio dos conectores, elementos esenciais  para garantir a 

coherencia e cohesión do texto e convertelo en  interpretable para o lector.  

 Nesa liña, traballarase a  descrición da estrutura canónica de todo texto académico e  analizarase tamén 

as relacións lóxicas que poden establecerse entre as distintas partes nos textos  partes do mundo 

académico  (secuencial, cronolóxica, causa-efecto, ...). Definiranse  tamén os trazos lingüísticos xerais 

propios do texto académico (claridade, orde, rigor, formato, estilo,...)  e farase referencia aos  recursos 
gráficos e lingüísticos que  permiten delimitar e sinalizar o texto, facendo fincapé naqueles conectores e 

marcadores textuais que permiten organizar e relacionar os distintos elementos temáticos do texto.   

c)OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS  
   Coñecer os trazos e procedementos propios da escritura e a lectura de elaboración.  

a. Lograr a definición dunha estrutura coherente  (estrutura xeral) para o  texto a partir dos 
esquemas aceptados   

b. Definir  a orde secuencial  no que se vai introducir  a información e as ideas que conforman o 
contido do texto.  

d.Descubrir as distintas relacións lóxicas que poden establecerse entre as partes do texto, así como 

coñecer os conectores lingüísticos  que permiten establecer estas relacións.  

e. Tomar consciencia dos trazos lingüísticos xenerais que ha de caracterizar o texto académico, 

así como dos procedementos léxicos destinados a expresar de xeito eficaz  a información.  

f. Coñecer e dominar os recursos gráficos e lingüísticos que serven para delimitar e sinalizar o 
texto académico.   

  

d) CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

          

Unidade 2 1. O texto académico. 

Trazos formais e estilísticos  

   

Trazos  e 

 procedementos  da   

B1.1.  Identifica os 

bloques 

conceptuais e a 

LGB1.1.1.   Organiza nunha orde 

lóxica e clara as secuencia de 

contidos do texto.  

CCL  
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U2.1.  

  

escritura e lectura de 

elaboración de textos 

académicos. Definición 

de estrutura e 

organización de ideas  

orde na que van 

ser introducidos no 

texto..  

LGB1.1.2.  Recolle as ideas 

fundamentais e secundarias 

en resumos, esquemas ou 

mapas conceptuais.  

CCL  

LGB1.1.3.  Capta Interpreta, 

reflexiona e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 

de distinta natureza.  

CAA  

U2.1.  Desenvolvemento das 

habilidades de escoita 

activa, cunha actitude de 

interese, de cooperación 

e de respecto.  

U2.1.  Coñecer, usar e 

valorar a 

adecuación, a 

coherencia, a 

cohesión e a 

claridade 
expositiva, así 

como as normas.  

LGB1.4.1.  Identifica os recursos 

que proporcionan 

adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso.  

CCL  

LGB1.4.2.  Coñece e aplica as 

normas que rexen a cortesía 

na comunicación oral e 
respecta as opinións alleas.  

CSC  

CAA  

LGB1.4.3.  Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume), a linguaxe corporal 

adecuada (mirada e posición 

do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 

falar en público.  

CCL  

CSC  

CSIEE  

  

  

 UNIDADE 3   

a) TEMPORALIZACIÓN  
  

Os contidos da materia son fundamentalmente de tipo procedementais (empregar un conxunto de 
destrezas e habilidades )  que lle permitan ao alumnado, de forma cada vez máis eficaz,  a elaboración 

dos textos académicos típicos do bacharelato. Este tipo de contidos requiren  a exercitación abundante 

e variada  das accións, para  lles permitir aos alumnos chegar a dominar a  a técnica ou habilidade 

obxecto  da aprendizaxe. En consecuencia, os tres bloques, que marcan as grandes fases do proceso, 

repetiranse ao longo do curso todas as veces que sexan posible, seguindo unha secuencia gradual  na 

dificultade do texto traballado.  
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b) PRESENTACIÓN DA UNIDADE.  
  

A presente unidade está dedicada á revisión do texto académico. Exporase e reflexionarase sobre a 
transcendencia deste procedemento, expoñendo  algunhas das técnicas máis habituais para levala a 

cabo e daremos conta dos distintos niveis nos que debe realizarse.   

A elaboración dun texto académico non conclúe ata  que se completa o proceso de revisión.  Un escritor 

experto sabe que este constitúe un momento fundamental da tarefa da escritura do texto, pero  moitos 

aprendices dan un alcance moi limitado a esta tarefa e  consideran a corrección como unha tarefa máis 

ou menos voluntaria, e nalgúns casos innecesaria.  Moitas veces o alumnado  conclúen este proceso 

modificando algún elemento solto, algún cambio puntual, ... Os expertos, sen embargo, traballan con  
fragmentos máis longos e,  última instancia, co texto no seu conxunto. Tratarase de concienciar o 

alumnado que  non se trata só dunha revisión ortográfica ou léxica, senón dunha profunda análise (que 

afecta a todos os niveis: cohesión, coherencia, progresión, precisión, formato, …) cuxo fin é  mellorar 

globalmente o texto para axustalo con precisión aos obxectivos previstos, e facelo lexible e accesible ao 

receptor.  

 A revisión debe concibirse como una actividade integrada no proceso da elaboración que debe levarse 
a cabo de forma sistemática e  con obxectividade.  O alumnado debe  asumir  que para facer esta revisión 

é importante que o autor actúe como  lector do seu propio traballo dende una certa distancia (que de 

poder tamén debe ser temporal) para poder detectar errores, redundancias, incoherencias, lagoas... 

Neste sentido débese previr aos alumnos sobre a necesidade de ser asisados neste sentido, porque 

moitas veces o escritor sobreinterpreta algunhas pasaxes, deficiencias en xeral  que converten ao texo 

en  deficiente,   que son interpretadas como adecuadas polo seu cerebro,  pois este suple a información 

que falta, ou  inventa a relación que o texto non explicita.  Neste punto será moi interesante a 

coavaliación, que aporta esa distancia precisa para unha revisión obxectiva. Tamén resultará clave 
manexar técnicas, que incidan de forma positiva na reflexión e na regulación do proceso da composición,  

e axuden a sistematizar esta tarefa.  

  

c) OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS  
  
a.Recoñecer  a  transcendencia  da  revisión  do  texto  académico  como 

 culminación  do  proceso  de  elaboración.  

b. Descubrir algunhas técnicas de revisión textual e coñecer cales son os niveis de revisión aos que se 

debe atender.  

  

  

d) CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
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Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

          

Unidade 3. Revisión do texto académico 

U3.1  A revisión do texto 

académico. Niveis de 

revisión.   

U3.1.1 Recoñecer, valorar e 

asumir   a transcendencia 

da revisión.   

,  

CTU3.1.1.1 Revisa o texto 

académico 

atendendo a todos 

os niveis lingüísticos, 

producindo textos 

correctos 
ortograficamente, 

adecuados á 

situación 

comunicativa e cun 

contido coherente e 

cohesionado  

CCL  

CSIEE  

CAA  

CTU3.1.1.2  Recoñece e 

corrixe as  eivas e 
defectos que se 

deben revisar nos 

textos dos seus 

compañeiros 

(coavaliación).  

CCL  

CSIEE  

CSC  

CAA  

CTU3.1.1. 3 Interpreta, 

reflexiona e emite 

xuízos críticos sobre 
discursos escritos 

empregados no 

ámbito académico   

CAA  

U3.2.  Desenvolvemento das 

habilidades  para  a 

 revisión  dos 

 textos  

académicos. Posibles 

técnicas  

U3.2.1  Coñecer,  usar  e 

 valorar  a 

adecuación,  a 

 coherencia,  a 

cohesión e a claridade 
expositiva   

  

CTU3.2.1.1Identifica os 

recursos que 

proporcionan 

adecuación, 

coherencia e 
cohesión ao discurso 

no seus propios 

textos e nos alleos.  

CCL  

CAA  

CSIEE  
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CTU3.2.1.2  Coñece e 

aplica as 

propiedades e 

características que 

debe rexer cada tipo 
de texto académico 

aos seus textos e 

aos alleos.  

CSC  

CAA  

CCL  

CSIEE  

CTU3.2.1. 1 Recoñece a 

importancia dos 

aspectos  

relacionados co 

manexo de 

conectores e 
marcadores textuais, 

así como da 

presentación final do 

texto.  

CCL  

CSC  

CD  

 U3.2.2.Coñecer   

 e 

 aplicar 

técnicas de 
corrección.  

.  

  

disti

ntas  

CTU3.2.2.1 Coñece e 

aplica distintas 

técnicas de revisión 

nos seus propios 
textos e nos dos seus 

compañeiros  

CAA  

CSIEE  

CSC  

 

5.METODOLOXÍA  
  
O materia pretende traballar para desenvolver unha serie de estratexias de produción de textos escritos. 

Non se trata dunha materia  simplemente expositiva, senón  de comunicación escrita práctica. En 

consecuencia a metodoloxía preponderante centrarase na lectura, análise, creación  de textos 

académicos en xeral, a comparación e valoración respecto a modelos seleccionados. Todas estas 

actividades serán de maneira individual e grupal ( pequeno grupo e grande gran grupo).  

 O traballo vaise organizar sobre cada un dos distintos tipos de textos traballados e sobre el realizaranse 
todas as fases para a creación do texto (análise do modelo, creación e revisión).  Ao longo do curso os 

textos traballas aumentarán en complexidade e extensión  
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6. AVALIACIÓN  
  

A avaliación final vaise realizar a través da asistencia e realización de todas as actividades propostas ( 
portfolio). Trátase dunha avaliación fundamentalmente procesual, pois a realización destas actividades 

vanlle permitir aos alumnado desenvolver as competencias que se perseguen alcanzar.  

Ao longo do curso e en cada texto ou fase do mesmo tamén se traballará a autoavaliación e a 

coavaliación facendo uso das listaxes de cotexo  ou rúbricas  (elaboradas pola profesora), onde os 

estudantes comprobar as características das súas producións   

7. RECURSOS  
  

- Textos varios, fundamentalmente dos medios de comunicación. 

- Blog de aula onde se vai colgando ou enlazando todo o material  relativo á materia                                    

(vídeos, audios, presentación, listas de cotexo)  

- Xornais do día 

- Material de consulta ( dicionarios, gramáticas, libros de estilo, ...)  

- Solucións ás actividades propostas.  

- Emprego de google.drive pra a coavaliación e a presentación dos traballos  

SEGUNDA PARTE 
 
14. AVALIACIÓN INICIAL 
 

A avaliación inicial farase en todos os cursos cunha proba partindo dun texto no que se terán en conta 

os seguintes  aspectos: 

§ Lectura en voz alta 
§ Expresión 

§ Comprensión lectora 

§ Coñecemento do funcionamento da lingua 

§ Vocabulario 

§ Lingua oral 

§  

§ Descrición do grupo despois da avaliación inicial  
Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en 
primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe 

coñecerse a relativa a:  

• O número de alumnos e alumnas.  
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• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).  

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  

• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da 

eficacia de medidas, etc.).  

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.  

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos.  

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.  

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. 

A partir dela poderemos:  

•  Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran 

atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).  

•  Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).  

•  Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos 

que se van empregar.  

•  Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  

•  Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.  

•  Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  
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15. CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN NA 
AVALIACIÓN 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

• A avaliación é continua e todo o proceso  estará integrado na actividade diaria da aula.  

• Faranse probas periódicas orais e escritas. Haberá polo menos unha proba escrita por 
avaliación, da que se terá que superar o 40% como mínimo para poderlle engadir os puntos do 

resto dos apartados. 

• A lectura dos libros é obrigatoria. O control dos libros de lectura será por medio de traballos, 

exposición oral ou probas escritas. A puntuación engadirase en cada avaliación.  

• O uso e dominio da lingua oral, o interese, os traballos de aula e os encomendados para a 
casa terán distinta valoración segundo o nivel. Esta engadirase en cada avaliación.  

• Para aprobar, haberá que obter como mínimo un 40% en cada un dos apartados. 

 

1º ESO E 2º ESO 
 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

50% Probas orais e escritas ou traballos que terán a mesma consideración dunha proba escirta 

ou oral á hora de avaliar. 

10% Traballo diario e interese. 

20% Libros de lectura (incluídos os voluntarios). 

20% Uso e corrección da oralidade diaria. 

Observacións:  

• Para aprobar haberá que sumar ao exame teórico o resto dos apartados (uso e dominio da lingua 

oral, actitude, traballo e lecturas) e haberá que obter un 40% como mínimo en cada un deles. 

• Os erros de presentación e  corrección ortográfica, gramatical, semántica suporán un desconto na 
cualificación de ata 1 punto . 

• Os traballos e libros de lectura voluntarios determinados polo profesorado servirán para ofrecer a 

posibilidade de incrementar a cualificación obtida ao final da avaliación. 

• Na avaliación extraordinaria de xuño, o alumnado deberá superar un único exame valorado sobre 
10 puntos que incluirá unha sección relativa a unha das lecturas obrigatorias realizadas ese curso 

escollida pol@ propi@ alumn@. 
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 OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN ORAL 
 
40%: Exposicións orais. 

40%: Interacción verbal. 

20%: Actitude cara á materia e traballo na aula. 
 

3º ESO E 4º ESO 
  

• 70% Probas orais e escritas. 

• 10% Uso e corrección da oralidade diaria. 

• 10% Libro de lectura. 

• 10% Traballo e actitude. 

 

Observacións: 

• As deficiencias respecto da corrección ortográfica e gramatical suporán un desconto na 

cualificación de ata 1,5 puntos. Por cada dúas faltas de acentuación non diacrítica 

descontaranse 0,1 puntos, mentres que o resto de faltas descontarán 0,1 puntos cada unha. 

• Para aprobar haberá que sumar ao exame teórico o resto dos apartados (uso e dominio da 

lingua oral, actitude, traballo e lecturas) e haberá que obter un 40% como mínimo en cada un 
deles.  

• Os traballos e libros de lectura voluntarios determinados polo profesorado servirán para ofrecer 

a posibilidade de incrementar a cualificación obtida ao final da avaliación. 

• Na avaliación extraordinaria de xuño o alumnado deberá superar un único exame valorado 
sobre 10 puntos que incluirá unha sección relativa a unha das lecturas obrigatorias realizadas 

ese curso escollida polo alumnado.  

 

1º E 2º BACHARELATO 
 

80% Probas orais e escritas. 

10% Libro de lectura. 

10% Uso e corrección da oralidade diaria e traballo. 

Observacións:  

• Para aprobar, haberá que obter como mínimo un 40% en cada un dos apartados. 

• As deficiencias respecto da corrección ortográfica e gramatical suporán un desconto na 
cualificación de ata 2 puntos. Por cada dúas faltas de acentuación non diacrítica descontaranse 

0,1 puntos, mentres que o resto de faltas descontarán 0,1 puntos cada unha. 



 

325 
 

• Os traballos e libros de lectura  voluntarios determinados polo profesorado servirán para ofrecer 

a posibilidade de incrementar a cualificación obtida ao final da avaliación. 

• Na avaliación extraordinaria de xuño, o alumnado de 1º de bacharelato deberá superar un único 
exame valorado sobre 10 puntos que incluirá unha sección relativa a unha das lecturas 

obrigatorias realizadas ese curso escollida polo alumnado.  
• No caso do alumnado de 2º de bach a avaliación extraordinaria de xuño, a proba será un exame 

sobre a materia dada no curso sen incluír pregunta sobre libro de lectura. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE COMENTARIO DE TEXTOS 

40% :Elaboración de comentarios de textos guiados. 

40%: Elaboración escrita de textos de diversos tipos.  

20% : Traballo de aula  actitude cara á materia.  

 

 
 

16. ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS E DISPOSICIÓN 
NAS SEMANAS PREVIAS Á PROBA EXTRAORDINARIA DE XUÑO 

 
ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

 

O profesorado que imparta clase en cada curso levará a cabo as medidas de reforzo oportunas para que 

aqueles alumnos ou alumnas que non acadasen unha avaliación positiva na materia a poidan alcanzar 

na seguinte avaliación.  

Contémplase a posiblilidade de que o alumno ou alumna recupere a avaliación pendente no trimestre 

seguinte cunha proba específica ou ben a fin de curso nun exame  no que se incluirán cuestións relativas 

aos contidos que ten sen superar.  Esta proba poderá valer para que se presenten aquel alumnado que 

queira mellorar a súa cualificación final.  

Téndomos en conta a nova resolución do 17 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento do novo curso e seguindo como referencia o novo calendario escolar 21-22, o día 6 

de xuño de 2022 será a data da avaliación final, téndomos posteriormente un par de semanas de 

preparación para o alumnado que non supere a materia nesa fase ordinaria. Esta proba extraordinaria 

de finais de xuño vén a substituír a que en anos anteriores se realizaba en setembro.  

Así pois, debemos ter en conta que na mesma aula convivirá alumnado xa aprobado e alumnado coa 

finalidade de recuperar a materia polo que se procurará dar atención a ambos os grupos. Para quen xa 

teña aprobada a materia, realizaranse accións dirixidas principalmente ao desenvolvemento 

comprensivo e expresivo na nosa lingua no que percibimos un certo déficit individual e social. Para estas 
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tarefas, obradoiros e accións poñerémonos de acordo previamente no Departamento e, incluso, 

trataremos a posibilidade de agrupar alumnado aprobado de diversos grupos para traballar de maneira 

conxunta e tirar proveito destas últimas semanas de curso sen a finalidade da proba obxectiva.  

De igual modo, para o alumnado coa materia aínda suspensa, focaremos o obxecto de mellora en base 

aos resultados con actividades prácticas e tamén levaremos a cabo algún práctico de exame para 

traballarmos as tensións dadas neste tipo de probas finais. Conxugamos entón actividades de reforzo e 

ampliación atendendo a todo o alumnado presente.  

 

17. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO 
DE ENSINO-APRENDIZAXE 

• Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e 

o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 

proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do 

programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

 

• De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación 

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller 

as melloras no seguinte.  A devandita ferramenta descríbese a continuación:  

 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 
PERSOAL 

    Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    
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Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

Ademais, debemos ter en conta que o alumnado non é a única parte avaliada pois nós tamén debemos 

autoavaliarnos téndomos ben claro que criterios imos valorar para determinar en que medida foi 

adecuada e efectiva a nosa acción docente. Para iso realizamos uns indicadores de logro de orde 
cuantitativa e cualitativa a través dun formulario entregado ao alumnado a final de curso avaliando así o 

proceso de ensino e a práctica docente.  

 

 

 

Instrumento de avaliación da práctica docente para entregar ao alumnado a 
final de curso 

ÍTEM Sempre Case 
sempre 

Algunhas 
veces 

Nunca 

1. O 
profesor/a 
enuncia antes de 
explicar o tema, 
os obxectivos e 
contidos do 
mesmo. 

    

2. Explica de 
forma clara e 
comprensíbel e 
procura outras 
forma de facelo 
cando non 
entendo e 
pregunto 

    

3. Utiliza 
recursos 
diferentes ao libro 
de texto: 
esquemas, 
resumos, PPT, 
Moodle, vídeos... 

    

4. O 
profesor/a 
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esfórzase por 
conseguir que a 
clase resulte 
interesante e 
atractiva. 

5. O 
profesor/a 
relaciona o 
contido da 
materia con 
outras materias  e 
con distintos 
aspectos da 
realidade. 

    

6. Formula 
actividades e/ou 
proxectos ao 
alumnado co uso 
das TIC. 

    

7. É capaz de 
coordinar o 
traballo do 
alumnado 
mantendo o bo 
clima da aula. 

    

8. O 
profesor/a é 
comprensivo, 
próximo e mantén 
boa relación co 
alumnado. 

    

9. Respecta o 
tempo de duración 
das aulas. 

    

10. Deixa claro 
e aplica os criterios 
de avaliación e 
cualificación que 
utiliza na materia. 

    

11. Existe unha 
relación entre o 
que o profesor 
explica e o que 
pide nas probas de 
avaliación. 

    

12. Infórmanos 
sobre a calidade e 
resultados do noso 
traballo e probas 
de avaliación. 

    

13. O tempo 
que transcorre 
entre a realización 
das probas e a 
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comunicación dos 
resultados non é 
superior a 15 días. 

14. Transmite 
valores como: 
igualdade, xustiza, 
solidariedade... 

    

15. O 
profesor/a 
transmite paixón 
pola materia 
impartida. 

    

16. Síntome 
motivado polo 
profesor para 
aprender 

    

 O 
profesor 
cumpriu 
as 
expectati
vas da 
materia 
espertan
do o 
interese 
no 
alumnad
o de 
forma 
dinâmica 
e activa. 

Cumpriu en 
maior medida 
as 
expectativas 
da materia. 

Cumpriu 
algunhas 
expectativas 
presentando 
certas 
carencias no 
desenvolveme
nto das súas 
sesións. 

Non cumpriu as 
expectativas da 
materia. Cómpre 
reformular as 
estratexias de 
ensinanza. 

 

 

 
 

 

 18. RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

CONTIDOS ESIXIBLES 

En cada un dos cursos consideraranse como contidos esixibles aos efectos de recuperación de 
materias pendentes aqueles que figuran como CONTIDOS MÍNIMOS nos correspondentes cursos, e 

que se facilitarán ao alumnado na primeira quincena do curso polo profesorado do curso no que estea 

integrado. 
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Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores 

En cada un dos cursos e por parte do profesorado que lle imparta a materia no nivel superior, seralle 
indicado o material que debe usar para preparar os exames correspondentes á materia pendente de 

cursos anteriores, así como solventar calquera dúbida de comprensión ou outro tipo que o alumno teña 

dificultades para solventar por si mesmo, relativos á lectura dun libro elexido por el/ela de entre os tres 

de lectura obrigatoria do curso anterior. Non se avaliarán as lecturas obrigatorias de obras literarias 

específicas. 

Tamén o xefe do Departamento está a disposición do alumnado para solventar calquera tipo de dúbida 

que se lle poida presentar, nas horas de atención ao departamento. 

Actividades de avaliación  

Ademais das dúas sesións de avaliación para o alumnado con materias pendentes de cursos 

anteriores –unha ordinaria, finais de maio-comezos de xuño, e outra final extraordinaria no mes de 

xuño (antes das correspondentes avaliacións finais do curso no que se estea matriculado)-este 

departamento co obxecto de facilitarlle a superación das materias pendentes, propón, dentro dos plans 

de traballo o seguinte: 

Ao longo dos primeiros días do curso, o/a profesor/a do departamento que imparta clase en cada grupo 

en que haxa algún alumno ou alumna coa materia pendente do curso anterior, colgará na cortiza de 

cada aula o procedemento de recuperación de pendentes previsto polo Departamento de Lingua e 

Literatura Galega para o alumnado afectado; así como a temporalización dos exames e os contidos 

dos mesmos.  

O material que deben empregar para preparar as materias pendentes cara á realización dos 

correspondentes exames, será todo visto no curso anterior.  

Indicarase ao alumnado a posibilidade de facer dous exames ao longo do curso antes da proba ordinaria 

de maio: un en xaneiro e outro en abril. Para que se lle poida facer media entre eles, o alumno non pode 

obter unha nota inferior a 3,5 PUNTOS en ningún dos exames, aplicándose os criterios relativos á 
corrección ortográfica e gramatical de cada nivel. No caso de superar estas probas, ou a media de 

ambas, o Departamento consideraría que ten a materia aprobada e quedaría exento da proba de maio.  

Criterios para superar as materias pendentes 

Seguiranse os mesmo criterios que están vixentes para os alumnos que están matriculados por primeira 

vez. 

Valoraranse os contidos da materia, a presentación dos mesmos así como a expresión e dominio da 

lingua galega sen faltas de ortografía. Os alumnos terán que dominar todos os exercicios feitos ao longo 

do curso pasados xa que neles aparecen os contidos que teñen que superar para obter unha 
cualificación positiva en  dita materia. 
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Secuenciación dos contidos da materia dos exames dos distintos niveis: 

Primeiro curso  ESO: 

1º exame (mes de xaneiro): Unidades 1- 6 

2º exame (mes de abril): Unidades 7-12 

 

Segundo curso  ESO 

1º exame (mes de xaneiro): Unidades 1-6 

2º exame (mes de abril): Unidades 7-12 

 

Terceiro curso  ESO 

1º exame (mes de xaneiro): Unidades 1-6 

2º exame (mes de abril): Unidades 7-12 

 

Cuarto curso  ESO 

1º exame (mes de xaneiro) Unidades 1-6 

2º exame (mes de abril): Unidades 7-12 

 

Todos os contidos que teñen que superar para obter unha cualificación positiva en dita materia 

aparecen recollidos nos distintos materiais que se manexaron ao longo do curso nos diferentes niveis. 

Non será obxecto de avaliación a realización de lecturas obrigatorias de obras literarias. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA POSTOBRIGATORIA 

Avaliación de materias pendentes 

Ademais das dúas sesións de avaliación establecidas para o alumnado con materias pendentes de 

cursos anteriores –unha ordinaria, a finais de maio-comezos de xuño, e outra final extraordinaria no a 

finais de xuño (antes das correspondentes avaliacións finais do curso no que se estea matriculado)-

este departamento co obxecto de facilitarlle a superación das materias pendentes, propón, dentro dos 

plans de traballo o seguinte: 

Ao longo dos primeiros días do curso, o/a profesor/a do departamento que imparta clase en cada grupo 
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en que haxa algún alumno ou alumna coa materia pendente do curso anterior, colgará na cortiza de 

cada aula o procedemento de recuperación de pendentes previsto polo Departamento de Lingua e 

Literatura Galega para o alumnado afectado; así como a temporalización dos e xames e os contidos 

dos mesmos.  

Indicarase ao alumnado a posibilidade de facer dous exames ao longo do curso antes da proba ordinaria 

de maio: un en xaneiro e outro en abril. Para que se lle poida facer media entre eles, o alumno non pode 

obter unha nota inferior a 4 PUNTOS en ningún dos exames, aplicándose os criterios relativos á 

corrección ortográfica e gramatical de cada nivel. No caso de superar estas probas, ou a media de 

ambas, o Departamento consideraría que ten a materia aprobada e quedaría exento da proba de maio.  

 

1º DE BACHARELATO 

Secuenciación dos contidos: 

1º EXAME (mes de xaneiro) 

Entran as seguintes unidades: 1, 2, 3, 4, 5 (Lingua). No que respecta a Literatura entran as unidades 

11 e 12 

2º EXAME (mes de abril) 

Teñen que estudar as seguintes unidades: 6, 7, 8, 9, 10 que corresponden a lingua. As unidades de 

literatura son: 13, 14, 15. 

CONTIDOS ESIXIBLES: 

En cada un dos cursos consideraranse como contidos esixibles aos efectos de recuperación de 

materias pendentes aqueles que figuran como CONTIDOS MÍNIMOS nos correspondentes cursos, e 

que se facilitarán ao alumnado na primeira quincena do curso polo profesorado do curso no que estea 

integrado. 

Programa de reforzo para a recuperación das materia s pendentes de cursos anteriores: 

En cada un dos cursos e por parte do profesorado que lle imparta a materia no nivel superior, indicaralle 

o material que debe usar para preparar os exames correspondentes á materia pendente de cursos 

anteriores, así como solventar calquera dúbida de comprensión ou outro tipo que o alumno teña 

dificultades para solventar por si mesmo. 

Tamén o xefe do Departamento está a disposición doalumnado para solventar calquera tipo de dúbida 

que se lle poida presentar, nas horas de atención ao departamento. 

Actividades de avaliación . 

Ademais das dúas sesións de avaliación para o alumnado con materias pendentes de cursos 
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anteriores –unha ordinaria, a finais de maio-comezos de xuño, e outra final extraordinaria a finais de 

xuño (antes das correspondentes avaliacións finais do curso no que se estea matriculado)-este 

departamento co obxecto de facilitarlle a superación das materias pendentes, propón, dentro d os plans 

de traballo o seguinte: 

Ao longo dos primeiros días do curso, o/a profesor/a do departamento que imparta clase en 

cada grupo en que haxa algún alumno ou alumna coa materia pendente do curso anterior, colgará na 

cortiza de cada aula o procedemento de recuperación de pendentes previsto polo Departamento de 

Lingua e Literatura Galega para o alumnado afectado; así como a temporalización dos e xames e os 

contidos dos mesmos.  

O material que deben empregar para preparar as materias pendentes cara á realización dos 

correspondentes exames, será todo visto no curso anterior.  

Indicarase ao alumnado a posibilidade de facer dous exames ao longo do curso antes da proba 
ordinaria de maio: un en xaneiro e outro en abril. Para que se lle poida facer media entre eles, o alumno 

non pode obter unha nota inferior a 3,5 PUNTOS en ningún dos exames, aplicándose os criterios relativos 

á corrección ortográfica e gramatical de cada nivel. No caso de superar estas probas, ou a media de 

ambas, o Departamento consideraría que ten a materia aprobada e quedaría exento da proba de maio.  

Aquel alumno que prefira presentarse ao exame oficial de maio terá que examinarse de todos 
os contidos da materia como tamén do libro de lectura.  

Criterios para superar as materias pendentes 

Seguiranse os mesmo criterios que están vixentes para os alumnos que están matriculados por primeira 
vez. 

Valoraránse os contidos da materia, a presentación dos mesmos así como a expresión e dominio da 

lingua galega sen faltas de ortografía. Os alumnos terán que dominar todos os exercicios feitos ao 

longo do curso pasados xa que neles aparecen os contidos que teñen que superar para obter unha 

cualificación positiva en dita materia. Non será obxecto de avaliación a realización de lecturas 
obrigatorias de obras literarias. 

 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A diversidade maniféstase en tres ámbitos: capacidade para aprender, a motivación e os intereses. 

A capacidade para aprender non debe considerarse como sinónimo de capacidade intelectual. Por outro 

lado, a motivación e os int ereses son esenciais para que a axuda pedagóxica poida ser efectiva. Isto 

non supón, con todo, a negación da existencia de 
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estudantes que manifestan dificultades e mesmo limitacións da súa capacidade para aprender, e, pola 

contra, doutros que progresan con maior rapidez que os seus compañeiros/as e que, polo tanto, 

precisan dunha resposta educativa adecuada as súas posibilidades. Nestes casos a atención educativa 

quedará garantida por diversas axudas pedagóxicas. Entre elas destacamos as seguintes: 

 

· Exercicios complementarios de gramática relacionados coa morfoloxía que pretenden eliminar 

as carencias do alumnado nesta etapa educativa e axudan a reforzar os coñecementos xa 
adquiridos en cursos anteriores. A partir dos exercicios o profesor/apoderá analizar as 

expresións máis frecuentes dos alumnos/as na lingua oral.  

 

· Exercicios de acentuación, morfosintaxe e semántica para conseguir que o alumno/a puntúe 

correctamente; analice elementos lingüísticos como lexemas, prefixos, sufixos, etc…  
 

· O profesor/a elixirá os máis adecuados en función dograo de dificultade que teñan.  

 

· Lecturas de obras significativas da nosa literatura, que sirvan como complemento da teoría 

literaria e que axuden a comprender mellor o autor/a, a súa obra e a época na que escribe. Estas 

lecturas tamén poden empregarse para que o alumno/a lea en voz alta, recite ou dramatice 

textos, deténdose así na corrección de erros fonéticos e fonolóxicos. Asimesmo, os alumnos/as 

elaborarán resumos, esquemas, establecerán relacións e argumentarán as súas opinións sobre 

os temas expostos. Por outro lado, estas lecturas poden ser o pretexto para a confección de 

traballos e a súa exposición oral.  
 

· Comentarios de textos guiados mediante unha serie de preguntas que abordan os seus 

aspectos máis característicos.  

 

· Realización de debates, coloquios…onde se poña de m anifesto a necesidade de respectar as 

ideas contrarias, empregando o diálogo como vehículo para o entendemento mutuo.  

 

· Potenciación do uso das TIC como ferramenta esencia l da nosa sociedade para obter  
 

información que complete o xa visto na aula, para a realización de traballos de investigación 

e mesmo para a corrección das propias producións. 
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Dentro das aulas, os/as profesores/as respectivos serán os/as que, tendo en conta os informes 

do Departamento de Orientación, as avaliacións iniciais, no seu caso, as necesidades que se vaian 

presentando ao longo do curso e tamén aquelas demandas por parte de alumnos e alumnas 

planifiquen e levan a cabo as actividades de atención á diversidadeade requeridas polo alumnado 

diverso de cada una das aulas. 

Atención á diversidade para aquel alumnado que non sexa quen de ir alcanzando os diferentes 

contidos mínimos que aparecen na Programación docente do Departamento, mediante o 

desenvolvemento de actividades de reforzo e recuperación. 

Pero tamén entendendo a atención á diversidade para aquel alumnado capaz de levar a cabo 

actividades de maior dificultade, máis complexas o máis do seu interese que a clase no seu 

conxunto, coa planificación e desenvolvement o de actividades de ampliación en cada un dos cursos 

en que se presenten. 

Debemos dar conta tamén, especialmente nos cursos do primeiro nivel, que adoita existir 

alumnado exento de Lingua Galega no período de dous anos desde a súa chegada a Galicia co que 

contaremos con lecturas introdutorias e faremos un primeiro achegamento lingüístico partindo da 

propia cultura galega (música, cinema, arte...).  

 

 

 

TERCEIRA PARTE 
20. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Con estes temas tense en conta a idea da transversalidade como forma de relacionar os contidos 
da materia cos doutras,considerando os valores e as actitudes implícitos nestes contidos. A 

finalidade é contribuír a que a educación dos estudantes se amose cunha maior unidade de criterio 

entre as distintas áreas, destexeito prestarase maior interese a aqueles contidos que posúen 

carácter interdisciplinar. 

Significado dos contidos transversais 

Educación para o consumo 

Pretende: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e efectos individuais e sociais 

de consumo.  

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do 
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consumidor.  

Educación para a saúde 

Presenta dous tipos de obxectivos: 

- Desenvolver hábitos de saúde.  

- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das súas principais anomalías e 

enfermidades, e da forma de previlas e curalas.  

Educación para os dereitos humanos e a paz 

Persegue: 

- Xerar posicións de defensa da paz mediante o coñecemento de persoas e institucións 

significativas.  
- Preferir a solución dialogada de conflitos.  

Educación para a igualdade entre sexos 

Ten como obxectivos: 

- Desenvolver a autoestima e concepción do propio corpo como expresión da 

personalidade.  

- Analizar criticamente a realidade e corrixir xuízos sexistas.  

Educación ambiental 

Pretende: 

- Comprender os principais problemas ambientais.  

- Adquirir responsabilidade ante o medio ambiente.  

- Consolidar hábitos non discriminatorios.  

Educación multicultural 

Pretende: 

-Espertar o interese por coñecer outras culturas diferentes.  

- Desenvolver actitudes de respecto e colaboración  con outras culturas.  

 

Educación viaria  

Pretende:  

- Desenvolver hábitos de respecto polas normas decirculación.  

- Crear actitudes de prevención e fomentar o compo rtamento responsable nas vías 
públicas.  

Educación para a convivencia 
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Pretende educar no pluralismo, en dúas direccións: 

- Favorecer o diálogo como forma de solucionar asdiscrepancias entre individuos e grupos.  
- Respectar a autonomía, as formas de pensar e os comportamentos doutros.  

Educación sexual 

Os seus obxectivos son: 

- Asimilar información suficiente e científica sob re todos os aspectos relativos á 

sexualidade.  

- Consolidar actitudes de naturalidade no tratamento de temas relacionados coa 

sexualidade.  

 

Estes contidos transversais deben tratarse en diferentes niveis. 

O tratamento dos temas transverais relacionados anteriormente farase fundamentalmente a través da 

selección das lecturas para cada curso e nivel. Tamén se abordarán a través do tratamento dos 

materiais propostos nos textos dos diferentes cursos. Cada membro do departamento  planificaraos 

en función da marcha dos diferentes cursos e grupos, así como do nivel e da situación de cada un 
deles, procurando o máximo axeitamento ás circunstancias particulares. 

Tamén os materiais proporcionados polo departamentode Orientación deste IES para o seu 

desenvolvemento na hora semanal de titoría inciden de maneira directa no tratamento destes temas 

transversais. 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento de Lingua galega e literatura ten programado para o presente curso 2021-22 as 
seguintes actividades complementarias. Todas elas estarán supeditadas á normativa sanitaria vixente a 

causa do COVID. 

 En colaboración co Equipo de Normalización Lingüísica deste IES: 

- Correlingua 

- Obradoiro de hip-hop 

- Certame Literario do Concello de Cambre, organizado en colaboración entre os dous IES do 

Concello, que alternan na organización e na entrega dos premios outorgados polo Concello de Cambre, 

nas especialidades de Relato Curto, Poesía e Microteatro. 

 

-No resto das actividades organizadas polo Equipo de Normalización Lingüística de 

celebracións do Samaín, do Entroido, Semana das Letras Galegas... 

 

En colaboración coa Vicedirección do Centro:  
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   - Actividades dinamizadoras polo Nadal, Entroido, fin de curso 

- En todas aquelas que se propoñan en datas posteriores pola Vicedireción e que, analizadas 

nas Reunións de Departamento, parezan oportunas, segundo a marcha dos cursos.  

 
En colaboración co Equipo de Biblioteca do IES :  

- Na celebración do Día da Biblioteca, Día do Libro, Semana das Letras Galegas, edición de 

textos e recomendacións literarias temáticas, Clube de lectura... 

 

No  Departamento: 

- Roteiro Faros Costa da Morte para 1º ESO (3ª avaliación), en colaboración co Departamento 

de Educación Física 
- Visita guiada ao Museo do Pobo Galego para 2º ESO (2º avaliación) 

- Saída á RAG cos alumnos de 4º de ESO e roteiro galeguista pola Coruña (2ª avaliación) 

- Roteiro Rosaliano e visita ao Museo do Pobo Galego para 1º Bacharelato (3º trimestre) 

- Encontros con escritores/as en  función das datas que ofrezan. 

- Ao longo do curso, en función da marcha dos diferentes cursos e das ofertas que se presenten 

ao departamento ou que parezan interesantes para a súa organización por parte do departamento, 

estableceranse outras, tras a oportuna aprobación en reunión do mesmo.  

 
 

En colaboración con outros centros:   

- Faranse contacontos en lingua galega e lingua signos na Escola Infantil A Galiña Azul da 
Barcala. 

O alumnado ten moitas dificultades á hora de expresarse e relacionarse en lingua galega por iso, para 

fomentar o uso e a relación coa sociedade, ideamos esta novidosa actividade mesturando lingua galega 

e lingua de signos. A idea é mesturar dous sistemas de comunicación con características que teñen 

moitos puntos de similitude. A idea é que a rapazada aprenda contos, poemas e cancións en lingua 

galega para ir á gardaría, A Galiña Azul, que está enfronte do centro, e ao CEIP Portofaro que está preto 

e é posible ir andando. Algún dos textos será simultáneo coa lingua de signos pois resúltalles moi 

atractivo e é algo moi novidoso; ao mesmo tempo aprenden un sistema de comunicación moi diferente 

ao que están acostumados.  

A mesma actividade pódese realizar no centro de maiores con textos máis axeitados e intercambio de 

historias. 

 

A participación dos alumnos nas actividade extraescolares  estará condicionada á actitude e ao 
interese de cada alumno pola materia e pola propia actividade. 
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22. PROXECTO TICS 

As tecnoloxías da información e da comunicación inc idiron nos últimos anos de forma notable 
e fundamental na nosa sociedade en xeral, e nos mozos e mozas adolescentes en particular. 

Trataremos, por unha banda, desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nov os coñecementos e, por outra, adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente nas da información e da comunicación. 

Hoxe en día o coñecemento das TIC é unha das competencias básicas e necesarias, tanto como ler, 
escribir ou contar. 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar información e para transformala en coñecemento. 

O departamento de Lingua Galega e Literatura ten previsto levar a cabo as seguintes actividades 

encamiñadas a lograr un mellor coñecemento das TIC por parte do alumnado: 

- Explicación do vocabulario básico relacionado co mundo informático.  

- Consulta de diferentes páxinas Web en galego para extraer información sobre os contidos 

explicados na aula.  
- Consulta de páxinas Web en galego sobre temas de interese do alumnado.  

- Consulta de enciclopedias e dicionarios dixitais para a elaboración de traballos.  

- Presentación de traballos en soporte dixital.  

 

Os membros do departamento adecuarán estas actividades ao nivel do que se trate en cada caso, tendo 

en conta que os elementos básicos que imos traballar son os mesmos, só variará o grao de dificultade 

das tarefas. 

23. PROXECTO LECTOR 

 
O departamento de Lingua Galega e Literatura ten previsto levar a cabo as seguintes actividades para 

fomentar o hábito lector entre o alumnado: 

 

- Traballo con diferentes tipos de texto na aula, intentando que se faga unha lectura comprensiva 

dos mesmos. Os textos procuraranse adecuar ao nivel e tratarán sobre temas que esperten o interese 

do alumnado.  

- Utilización de materiais diversos como dicionarios, enciclopedias (incluídas as dixitais) para 

entender a información que ofrece o texto.  
- Lectura en voz alta de textos literarios de creación propia.  

- Participación nos Clubs de Lectura da Biblioteca.  

- A lectura esixe unha implicación activa para construír comprensión.  
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- Hai que reforzar a aqueles alumnos cun baixo nivel de vocabulario.  

- Os lectores deben deter a lectura para identificar o problema de comprensión de dito texto.  

 

Os membros do departamento adecuarán estas actividades ao nivel do que se trate en cada caso, tendo 

en conta que os elementos básicos que imos traballar son os mesmos, só variará o grao de dificultade 

das tarefas. 

 

24. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AO CONTEXTO COVID 

 

Para o desenvolvemento desta programación teremos en conta o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO 
CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA 
O CURSO 2021-2022 coa súa actualización do 06/07/2021. 

O obxectivo é proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. 

Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo 

do curso polo alumnado.  

 

A metodoloxía a usar  no caso de ensino a distancia sería : a aula virtual, a plataforma eva-edixgal, a 

plataforma webex, o correo electrónico, o blog do Departamento e outras ferramentas tic que sexan 

consideradas seguras e útiles. No caso de aquel alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática 

usaranse os medios que ofrecen os servicios municipais, servicios sociais, correos ou o propio centro 

para a recollida do material necesario. 

 

axustadas ás necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a colaboración e  a 

participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 

 

A DOCENCIA NON PRESENCIAL 

Ante a situación sociosanitaria actual faise necesesaria unha adaptación do ensino presencial tradicional 

a un modo non presencial . A experiencia pasada sérvenos como punto de partida para programar este 

curso no caso de volvermos a un ensino a distancia. 

Durante o curso pasado xa se traballou con certas aplicación para irmos logrando unha alta competencia 

dixital. En menos medida, neste curso dedicaremos tempo a familiarizalos coa aula virtual, a plataforma 

eva-edixgal e o blog do departamento entre outros. Esta estratexia facilitará a transición dun ensino 

presencial a un non presencial de maneira considerable. O alumnado xa estará acostumado a 

desenvolverse coas TIC. 
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Analizaranse as posibles carencias do alumnado a nivel dixital para corrixilas na medida do posible coa 

colaboración das distintas administracións. Intentarase paliar por todos os medios a fenda dixital e as 

súas consecuencias. 

Resulta complexo adaptar os contidos a esta situación posible pero sen data concreta polo que este 

Departamento decide facer unha revisión dos obxectivos e estándares ao final de cada trimestre. Tamén 

se revisarán as competencias clave que o alumnado poida lograr como consecuencia da adaptación das 

programacións.  

As aprendizaxes mínimas esixibles nun caso de confinamento serán as esixibles que figuran na 

programación no apartado correspondente (vid. Grao mínimo de consecución dos estándares –mínimos 

esixibles-)  

Respecto daquel alumnado con necesidades específicas de apoio educativo elaboraranse as ACIS 

correspondentes ou as medidas de reforzo necesarias en colaboración co Departamento de Orientación 

.  

METODOLOXÍA 

No caso dun ensino no presencial traballaremos cos seguintes recursos:  

Edixgal, Blogs, Vídeos, Aulasgalegas.org, Ogalego.eu, Galiciale, O portal das palabras, Aula virtual. 

En relación coa metodoloxía didáctica estes recursos serán de utilización preferente tamén no ensino 

presencial. 

PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO CASO DUN ENSINO 

NON PRESENCIAL.  

 
Procedementos  e instrumentos de avaliación: 

Asistencia a videoconferencias programadas polo profesorado con micrófono e cámara. 

Entrega de traballos telemáticos en tempo e forma a través das plataformas recomendadas pola 

Consellería de Educación.  

Participación en foros e clases virtuais. 

Realización de probas escritas e/ou orais telemáticas: cuestionarios, preguntas relativas á materia 
impartida. 

Lectura de libros obrigatorios e voluntarios. 

Realización de tarefas en páxinas dedicadas a aspectos relacionados coa materia: ogalego.eu, 

aulasgalegas.org... 

 

Criterios de cualificación. 

1º e 2º da ESO 
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Unha vez comprobada a conectividade correcta e necesaria  do alumnado e que dominan os recursos 

dixitais e ferramentas básicas valorarase:  

•  70%: Probas orais ou escritas e tarefas encargadas polo profesorado, interese pola materia 

e  traballo individual entregado en tempo e forma.  

• 30%: Lecturas de libros obrigatorios e voluntarios. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL EN LINGUA GALEGA 

 

Un proxecto no que o que demostren que conseguiron os obxectivos mínimos da materia. Por exemplo, 

un programa de radio ou similar: 100% 

OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN ORAL 

 

• Exposicións orais: 50% 

• Interacción verbal:50% 

3º e 4º da ESO 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

• 80%: Traballo individual e/ou probas orais  e escritas entregadas en tempo e forma e con correción.  

• 20%: Libros de lectura obrigatorios e voluntarios.  

 

1º e 2º de BACHARELATO 

1º de Bacharelato 

• 80%: Traballo individual e/ou probas orais  e escritas entregadas en tempo e forma e con correción.  

• 20%: Libros de lectura obrigatorios e voluntarios.  

2º de Bacharelato 

• 90%: Traballo individual e/ou probas orais  e escritas entregadas en tempo e forma e con correción.  

• 10%: Libros de lectura obrigatorios e voluntarios.  

Comentario de textos I e II 

• Elaboración de comentarios de textos guiados: 50% 

• Elaboración escrita de textso de diversos tipos: 50% 
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Os membros do Departamento: 

María do Carme Fernández Rodríguez 

María Carme Parada Maroño 

Vítor Torreiro García 

Davíd Díaz Díaz 

Patricia Precedo Estraviz  

Patricia Fuciños Calle 

María José Pereiro González 

 

Cambre a 20 de setembro de 2021 


