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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles DE PRIMEIRO DA ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

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. 

3. Coñecer o alfabeto galego 3.1 3.1. Coñece o alfabeto galego e identifica os 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. 

5. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 5.1 Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 

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. 

7.Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 7.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 

8.Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza de sinónimos e 
antónimos 

8.1. Recoñece e usa un léxico amplo e preciso con variedade de sinónimos e antónimos. 

9. Procurar a información dunha noticia en varios medios, para contrastar os datos 
proporcionados neles e facela mais completa. 

9.1. Procura a información dunha noticia en varios medios, e contrasta os datos 
proporcionados neles para facela mais completa. 

10. Comprender a estrutura das palabras e os procedementos mais frecuentes de 
formación. 

10.1. Comprende a estrutura das palabras e os procedementos mais frecuentes de 
formación. 

11. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos, e seguir instrucións 
para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

11.1. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

12. Escribir textos sinxelos onde predominen a narración e o diálogo como 
modalidades textuais. 

12.1.Escribe textos sinxelos narrativos e dialogados. 

13. Coñecer e clasificar as palabras, coa axuda do diccionario, segundo sexan 
monosémicas ou polisémicas. 

13.1.Coñece e distingue as palabras monosémicas e polisémicas. 

14. Recoñecer as distintas clasificacións do substantivo, identificar o seu xénero e 
coñecer a flexión de xénero e número. 

14.1. Recoñece as distintas clasificacións do substantivo. 

 
14.2. Identifica o xénero dos substantivos. 

 

 14.3. Coñece as reglas de formación do feminino e plural dos substantivos. 
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15. Recoñecer as sílabas segundo o seu acento. 
15.1. Distingue correctamente entre sìlabas tónicas e átonas. 

 

16. Ler un texto expresiva e comprensivamente. 16.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo, e coméntao seguindo os criterios dados. 

17. Recoñecer a finalidade, elementos e recursos literarios das modalidades 
textuais, a descrición e a exposición. 

17.1.Aplica os coñecementos da unidade para producir textos descritivos e expositivos. 

18. Recoñecer o adxetivo cualificativo e os seus graos. 18.1.Recoñece o adxetivo cualificativo e os seus graos. 

  19. Coñecer e aplicar o acento gráfico nas palabras agudas. 5.1. Coñece e aplica correctamente o acento gráfico nas palabras agudas. 

20.Ler correctamente un texto literario expresiva e comprensivamente. 20.1.Le con fluidez e atención un texto narrativo, e coméntao seguindo os criterios dados. 

21.Coñecer e analizar o que é un campo semántico e as súas características. 21.1.Elabora listaxes de palabras pertencentes a diferentes familias léxicas. 

22.Identificar os adxetivos determinativos e a súa función. 22.1.Identifica nun texto os adxetivos posesivos, demostrativos, numerais e indefinidos. 

23.Coñecer e aplicar o acento gráfico nas palabras graves e esdrúxulas. 23.1.Coñece e aplica correctamente o acento gráfico nas palabras graves e esdrúxulas. 

24.Ler correctamente  un texto literario expresiva e comprensivamente. 24.1.Le con fluidez un texto literario. 

25.Recoñecer a clase gramatical do pronome, e distinguir entre pronome tónico e 
átono. 

25.1. Recoñece nun texto os pronomes, e distingue entre tónicos e átonos. 

26. Diferenciar entre conto popular e conto literario. 26.1. Coñece as diferenzas entre conto popular e conto literario 

27. Distinguir as diferenzas entre o conto e a lenda. 27.1. Distingue as diferenzas entre o conto e a lenda. 

28. Coñecer os  personaxes e os temas mais recorrentes das lendas galegas. 28.1 Coñece os personaxes e os temas mais recorrentes das lendas galegas. 

29. Coñecer e aplicar as regras básicas de colocación do pronome átono. 29.1.Coñece e aplica correctamente as regras básicas de colocación do pronome átono. 

30. Coñecer e aplicar as regras de uso de s e x, e de c e z 30.1. Coñece e aplica correctamente as regras de uso destas consonantes. 

31. Recoñecer a derivación como procedemento de formación de palabras. 
31.1. Aplica a distintas palabras sufixos formadores de substantivos e sufixos formadores de 
adxetivos. 

32. Ler correctamente os dígrafos propios da lingua galega. 32.1. Le correctamente os dígrafos propios da lingua galega. 

33.Identificar unha regueifa, coñecer a súa estrutura. 33.1. Identifica unha regueifa e distingue a súa estrutura. 

34.Analizar os tempos verbais do indicativo. 34.1. Coñece e analiza os tempos verbais do indicatitvo. 

34. Diferenciar verbos regulares de verbos irregulares. 35.1. Distingue os verbos regulares dos irregulares. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de 2º DA ESO 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa, o tema e as 
ideas principais. 

1.1. Comprende o sentido global. CL 

2.Valorar as linguas como 

medios de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo como 
riqueza cultural   e coñecer a 
lusofonía. 

2.2. Distingue entre linguas 

maioritarias, minoritarias e minorizadas 
e aplica estes conceptos ao 
caso galego valora a importancia da lusofonía 

CCL 

CSC 

CCEC 

3. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia. 

3.1. Describe a situación 

sociolingüística de Galicia a partir 
do estudo da súa contorna. 

CCL 

4. Identificar os prexuízos 
lingüísticos. 

4.1. Coñece o que é un prexuízo. CCL 

CSC 

5. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos relevantes 
de diferentes textos orais dos 
medios de comunicación 

5.1. Comprende o sentido 

global e identifica a intención comunicativa 
de textos orais de carácter 
informativo 

CCL 

CAA 

 

6. Distinguir as diferentes 
modalidades textuais segundo a 
organización do discurso. 

 

6.1. Produce textos sinxelos tendo en conta as propiedades de adecuación, cohexión e coherencia. CCL 

CAA 

7. Coñecer as características 
morfolóxicas do substantivo e do 
adxectivo. 

7.1. Coñece a flexión de xénero e número nos substantivos e nos adxetivos. 

 

CCL 

7.2. Sabe distinguir un adxectivo determinativo dun cualificativo.  

8. Diferenciar hiatos de ditongos e 
saber de qué tipo é unha palabra 

8.1. Recoñece os ditongos, hiatos e tritongos. CCL 

CD 
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segundo a sílaba acentuada. 

9. Recoñecer os trazos semánticos 
máis importantes nas palabras dun 
texto. 

9.1. Recoñece os trazos semánticos máis importantes nas palabras dun texto. CCL 

CD 

10. Coñecer as formas dos 
pronomes persoais, distinguindo os 
tónicos dos átonos. 

10.1. Distingue nun texto os pronomes tónicos dos átonos. CCL 

11.Coñecer as regras básicas de 
colocación do pronome átono. 

11.1. Coloca correctamente o pronome átono nun texto. CCL 

12. Saber as normas de acentuación 
e aplicar a acentuación diacrítica. 

12.1. Coñece as normas de acentuación e a acentuación diacrítica. CCL 

CCEC 

13. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais dos 
medios de comunicación. 

13.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias. 
13.2. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

CL 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

14. Analizar as relacions semánticas 
de polisemia e homonimia. 

14.1. Coñece as diferenzas entre palabras homónimas e polisémicas. CCL 

15. Recoñecer os compoñentes das 
formas verbais e identificar os 
verbos regulares. 

15.1. Emprega as formas verbais axeitadas en contextos determinados. CCL 

16. Diferenciar os tipos de ditongos 
e hiatos atendendo ás vogais que os 
compoñen. 

 

16.1. Acentúa correctamente as palabras con ditongo ou hiato e sabe diferenciar o timbre aberto 
ou fechado das vogais medias tónicas. 

CCL 

CAA 

17. Recoñecer exemplos de sinonimia 
e antonimia e distinguir entre 
sinonimia absoluta e parcial. 

17.1. Redacta textos empregando correctamente sinónimos e antónimos. CCL 

18. Aprender as características 
dalgún texto da vida académica. 

18.1. Sabe elaborar un cuestionario. CCL 

19.Conxugar de forma axeitada 19.1. Sabe conxugar verbos semirregulares e irregulares e sabe aplicar as regras de uso do infinitivo CCL 
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verbos semirregulares e irregulares, 
tendo en conta as súas 
particularidades morfolóxicas. 

flexionado. 

20.Recoñecer as principais 
características da linguaxe literaria e 
os seus recursos estilísticos. 

20.1.Sabe distinguir estre recursos de repetición e recursos da linguaxe figurada. CCL 

21.Coñecer a ortografía do s e do x 21.1. Identifica as palabras que se pronuncian como eloxio das que se pronuncian como exame. CCL 

22.Coñecer a ortografía de certas 
palabras galegas con s, x, ll ou i. 

22.1. Recoñece os casos de palabras de grafía dubidosa que se escriben con s, x, ll ou i.   CCL 

 
 
 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles PMAR 2  

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe                                        Competencias  

COMUNICACIÓN  

1. Ler e comprender un texto. 
1.1. Comprende o sentido global dun texto identificando a 
intención comunicativa e a súa información relevante. 

CL, CD  

2. Coñecer as características dos textos orais. 
2.1. Completa unha definición para coñecer as características 
dos textos orais. 

CL  

3. Interpretar e producir textos escritos 3.1. Escribe un texto narrativo en primeira persoa. CL, SIEE  

LINGUA E LITERATURA GALEGAS  

1. Coñecer o alfabeto galego, saber distinguir fonemas e grafías, 
practicar o soletreo e a pronunciación 

1.1. Sabe soletrear unha palabra. CL, AA  

2. Coñecer os elementos de formación de palabras e clasificalos en 
lexemas e morfemas. 

2.1. Analiza morfoloxicamente palabras dadas 
CL, AA  

3. Recoñecer os determinantes como unha clase de palabras que 
actualiza e precisa o significado do substantivo e concorda con el 
en xénero e número, e coñece os seus tipos 

3.1. Localiza os demostrativos nun texto e indica cal é o subs-
tantivo que acompañan. Comproba a concordancia 

CL, AA  

4. Coñecer e aplicar as normas xerais de acentuación ortográfica 4.1. Acentúa correctamente determinadas palabras e clasifí- CL, AA  
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caas en agudas, graves e esdrúxulas 

5. Recoñecer as formas do pronome persoal tónico 
5.1. Localiza os pronomes persoais tónicos presentes nun 
texto 

CL, AA  

6. Recoñecer as formas do pronome persoal átono 
6.1. Localiza os pronomes persoais átonos presentes nun tex-
to e clasifícaos segundo o xénero, o número e a persoa 

CL, AA  

7. Diferenciar os verbos regulares dos irregulares 
7.1. Clasifica determinados verbos en regulares e 
irregulares e conxuga os irregulares no tempo e modo 
indicados 

CL, AA  

8. Recoñecer o xénero lírico das cantigas de amor, súa temática e 
os seus recursos formais 

8.1. Explica coas súas palabras o concepto de amor cortés 

 
8.2. Identifica nunha cantiga de amor a voz lírica, o destinata-
rio e o tema da  composición 

CEC, CL, AA  

9. Recoñecer as características do xénero lírico das cantigas de 
amigo medieval 

9.1. Indica as características das cantigas de amigo e explica a 
diferenza con respecto ás cantigas de amor 

CL, CEC, AA  

10. Recoñecer os trazos máis significativos das cantigas de escar-
nio e maldicir 

10.1. Establece a diferenza fundamental entre as cantigas de 
escarnio e as de maldicir 

CL, CEC, AA  

11. Coñecer o contexto social e cultural dos denominados Séculos 
Escuros (XV-XVIII), e as mostras literarias conservadas con espe-
cial mención á importancia dos ilustrados na recuperación do 
idioma galego 

11.1. Coñece o contexto socio-histórico dos séculos escuros e 
sinala a importancia dos ilustrados galegos para a 
recuperación do idioma, e cita algúns deles 

CL, CEC 
 

 

12. Comprender o significado da obra de Rosalía de Castro a par-
tir do contexto e da vida da autora 

12.1. Describe o papel de Rosalía de Castro dentro do 
Rexurdimento. 

 

12.2. Sinala as intencións da escrita de Rosalía de Castro 
explicadas nos prólogos dos seus dous poemarios escritos 
en galego. 

CEC, CL, AA  

XEOGRAFÍA E HISTORIA  

 1. Coñecer a evolución da poboación: ciclos demográficos 1.1. Recoñece os factores que explican a evolución da 
poboación, tendo en conta as características dos ciclos 
demográficos 

CL, CSSC, AA, SIEE  

2. Analizar as características de varios sistemas económicos 2.1. Coñece a terminoloxía económica básica do CL, CSC, AA, SIEE  
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capitalismo 

3. Identificar as actividades económicas do sector primario 3.1. Identifica os elementos naturais e humanos das 
paisaxes agrarias 

CL, CSC, AA, SIEE  

4. Definir e clasificar as actividades do sector secundario 4.1. Define, clasifica e explica as actividades do sector 
secundario 

CL, CSC, AA  

5. Definir o humanismo e identificar as súas características e di-
fusión 

5.1. Explica que é o humanismo e investiga acerca de tres 
humanistas destacados 

CL, CSC, AA  

6. Comprender as causas que propiciaron as grandes expedicións 
xeográficas e coñecer os antecedentes 

6.1. Explica as causas que conduciron ás grandes 
expedicións xeográficas 

CL, CSC, AA  

7. Coñecer os principais navegantes portugueses e casteláns dos 
séculos XV e XVI, así como as súas expedicións, conquistas e 
consecuencias 

7.1. Recoñece as conquistas portuguesas e castelás, 
sinalando os seus protagonistas e identificando as rutas e 
territorios explorados. 

CL, AA, CMCT  

8. Analizar o reinado dos Reis Católicos e as súas consecuencias 
para Galicia 

8.1. Identifica a política matrimonial dos Reis Católicos e a 
súa transcendencia. 

 

8.2. Explica a política de expansión territorial dos Reis 
Católicos. 

CSC, AA, SIEE  

9. Analizar as causas e consecuencias da Reforma protestante e 
da Contrarreforma católica 

9.1. Identifica os motivos que provocaron a Reforma e a súa 
expansión por Europa (Lutero, Calvino e anglicanismo 

CL, CSC, AA  

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS  

1. Coñecer as normas do uso do til. 1.1. Coñece as normas do til e xustifica o seu uso en 
palabras con til diacrítico, en palabras compostas e en 
palabras con letras maiúsculas 

CL, CSC, SIEE  

2. Crear oracións relacionando distintos tipos de sintagmas cun 
sintagma verbal 

2.1. Sabe crear oracións a partir dun sintagma verbal 
CL, AA  

3. Recoñecer o suxeito e o predicado en oracións 3.1. Identifica o suxeito e o predicado en oracións dadas ou 
en oracións destacadas nun texto 

CL  

4. Distinguir o uso dun complemento directo e dun complemen-
to indirecto 

4.1. Recoñece en enunciados e en textos sintagmas que 
funcionan como complemento directo e indirecto 

CL, AA  
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5. Coñecer os trazos do contexto histórico, social e cultural do 
Renacemento 

5.1. Le e comprende un poema renacentista para 
contextualizalo no esplendor e optimismo do Renacemento 

CL, CSC, CEC  

6. Coñecer os trazos do contexto histórico, social e cultural do 
Barroco 

6.1. Le e comprende un texto actual ambientado no 
Barroco para contextualizalo historicamente e coñecer o 
ambiente da España do século XVII. 

CL, CSC, CEC  

7. Recoñecer temas e formas en textos renacentistas 7.1. Identifica o marco bucólico, o tópico e a mensaxe do 
emisor, e a estanza nun poema de Garcilaso de la Vega. 

CL, CEC  

8. Coñecer en profundidade Lazarillo de Tormes e aplicar estes 
coñecementos no comentario de tres fragmentos da novela 

8.1. Le e comprende algúns fragmentos de Lazarillo de 
Tormes para aplicar os seus coñecementos sobre esta 
novela picaresca e valorar a súa transcendencia 

CL, CEC, AA  

9. Comprender a poesía do Renacemento a partir do contexto e 
a vida dos seus autores, e da evolución de temas e formas neste 
período 

9.2. Realiza un estudo comparativo entre os tres poetas 
estudados no Renacemento 

CL, AA  

10. Valorar a vixencia actual que teñen os tópicos renacentistas 10.1. Actualiza os tópicos carpe diem e beatus ille CL, AA  

 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º DA ESO   

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

 

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 

2.  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 2.1.  Aplica correctamente as regras de acentuación. CCL 

3.  Coñecer as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que se 

ocupan do seu estudo. 

3.1.  Discrimina as diferentes unidades lingüísticas. 
CCL 

4.  Coñecer a formación da lingua galega e a súa evolución desde as 

súas orixes ata o nacemento do galego-portugués. 

4.1.  Diferencia palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos e coñece as principais 
CCL, 
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transformacións que sufriron as palabras 

patrimoniais. 

4.2.  Recoñece os elementos de substrato e superestrato 

na lingua galega. 

CCEC 

5.  Coñecer as principais características e mostras da literatura 

popular, tanto en prosa como en verso. 

 5.1.  Coñece as principais características da literatura 

popular e identifica os xéneros da prosa máis 

abondosos: o conto e a lenda. 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

  5.2.  Recoñece os diferentes tipos de cantigas.  

6. Ler con fluidez e comprensión un texto narrativo, descritivo, 

dialogado, cómic, poema e texto teatral e comentalo tendo en 

conta os elementos que o caracterizan. 

 6.1.  Le con fluidez e atención os distintos tipos de textos 

e analiza e identifica os elementos que lle son 

propios 

CCL, 

CD, 

CAA 

 7. Aplicar correctamente o acento diacrítico.  7.1.  Aplica correctamente as regras de uso do acento 

diacrítico. CCL 

8.  Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas 

segundo a súa estrutura. 

  8.1.  Analiza o lexema e os morfemas dunha palabra 

dada. 

 8.2.  Recoñece palabras formadas por prefixación e 

sufixación e explica o significado dalgúns sufixos 

derivativos e alterativos. Diferencia palabras 

simples, derivadas, compostas e parasintéticas, e 

forma familias léxicas. 

CCL 

9.  Coñecer as principais características e xéneros da literatura galego-

portuguesa medieval. 

9.1.  Coñece a orixe e o corpus da literatura galego-

portuguesa medieval. 

  9.2.  Identifica, comenta e crea cantigas de amigo. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 
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 10.  Ampliar o vocabulario básico relacionado coas emocións e os 

sentimentos. 

  10.1.  Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 

campo semántico das emocións e os sentimentos. 

CCL, 

CSC 

 11.  Aplicar correctamente os signos de puntuación.   11.1.  Aplica correctamente o punto, a coma e o punto e 

coma. 
CCL 

 12.  Categorizar e clasificar substantivos e formar o feminino e o 

plural. 

  12.1.  Identifica substantivos morfolóxica e 

sintácticamente e clasifícaos segundo o seu 

significado e segundo a súa estrutura. 

  12.2.  Identifica substantivos femininos e masculinos e 

forma o feminino de substantivos dados. 

  12.3.  Forma o plural de substantivos simples e 

compostos. 

 

 13.  Comprender o concepto de plurilingüismo.   13.1.  Comprende o concepto de plurilingüismo e 

enténdeo como unha realidade de carácter 

universal. 

CCL, 

CSC 

 14  Coñecer as principais características das cantigas de amor.   14.1.  Identifica e comenta cantigas de amor. CCL, 

CCEC, 

CAA 

 15.  Aplicar correctamente os signos de puntuación.   15.1.  Aplica correctamente os dous puntos, os puntos 

suspensivos e a raia. 
CCL 

 16.  Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de 

concordancia e coñecer os distintos graos nos que pode aparecer. 

  16.1.  Identifica e clasifica adxectivos. 

  16.2.  Aplica as normas de concordancia do adxectivo, 

escribindo femininos e plurais doutros dados. 

  16.3.  Diferencia os graos do adxectivo e aplica 

correctamente as partículas comparativas. 

CCL 

 17 . Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e   17.1.  Diferencia entre bilingüismo e diglosia e recoñece CCL, 
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normalización lingüística. a importancia de normalizar o uso dunha lingua. CSC 

 18. Coñecer as características propias das cantigas de escarnio e dos 

xéneros menores, e facer un comentario seguindo uns criterios 

dados. 

  18.1.  Recoñece as características propias da cantiga de 

escarnio e maldicir e comenta un texto 

representativo do xénero. 

  18.2.  Identifica e caracteriza algunhas composicións 

consideradas como xéneros menores. 

CCL, 

CCEC 

 19.Ampliar o vocabulario básico relacionado coas artes.   19.1.  Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 

campo semántico das artes. 

CCL, 

CCEC 

20. Coñecer o uso das maiúsculas e as minúsculas e utilizalas 

correctamente. 

  20.1.  Utiliza correctamente as maiúsculas e as 

minúsculas. 

CCL 

 

 

21. Coñecer a función dos determinantes e as súas clases e utilizar 

correctamente os artigos e os demostrativos. 

  21.1.  Identifica os determinantes e sabe cal é a súa 

función. 

  21.2.  Identifica e aplica os artigos e as súas contraccións. 

  21.3.  Identifica e aplica os demostrativos e as súas 

contraccións. 

CCL 

 22.  Identificar as linguas da Península Ibérica e o status de cada unha. 22.1. Identifica as linguas da Península Ibérica e sabe cal é 
o seu status oficial. 

CCL, 

CSC 

  23.  Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-

portuguesa e introducirse na prosa medieval. 
  23.1.  Identifica e comenta Cantigas de Santa María. 

  23.2.  Coñece algunhas obras da literatura galega 

medieval en prosa. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

  24.  Identificar, clasificar e analizar a orixe de determinados 

topónimos e relacionalos cos seus xentilicios. 

  24.1.  Identifica e analiza topónimos e clasifícaos 

segundo a súa orixe. 

  24.2.  Relaciona topónimos dados cos xentilicios 

CCL 
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correspondentes. 

  25.  Recoñecer e aplicar correctamente os posesivos, os numerais, os 

indefinidos e os interrogativos e exclamativos, tanto na súa 

función de determinante como pronominal. 

  25.1.  Identifica e aplica os posesivos. 
  25.2.  Identifica e aplica os numerais. 
  25.3.  Identifica e aplica os indefinidos. 

  25.4.  Identifica e aplica os interrogativos e exclamativos. 

CCL, 

CMCT 

  26.  Coñecer a situación e a evolución do galego entre os séculos XV e 

XVIII. 

26.1. Coñece cal era a situación e o status do galego entre 
os séculos XV e XVIII. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

  27.  Coñecer a situación da nosa literatura entre os séculos XV e XVIII.   27.1.  Coñece a situación da literatura galega nos 

chamados «Séculos Escuros» e coñece algunhas 

mostras literarias conservadas, así como as 

principais figuras dese período. 

CCL, 

CCEC 

  28.  Utilizar correctamente as grafías b e v.   28.1.  Emprega correctamente as grafías b e v. CCL 

 

  29.  Identificar o pronome persoal e as súas formas, diferenciar 

formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as formas 

átonas. 

  29.1.  Identifica os pronomes persoais e discrimina entre 
tónicos e átonos. 

  29.2.  Coñece as distintas formas tónicas, recoñece a súa 
función e aplícaas correctamente en diferentes 
contextos. 

  29.3.  Coñece as formas átonas do pronome persoal e as 
súas contraccións, recoñece a súa función e 
colócaas de maneira adecuada. 

CCL 

  30.  Coñecer a situación da lingua galega no século XIX e comprender 

como foi recuperándose tras séculos de decadencia. 

30.1. Coñece a situación da lingua galega no século XIX e 
recoñece os autores máis emblemáticos. 

CCL, 

CSC, CCEC 

CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles DE 4º DA ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

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 

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 

3.Recoñecer correctamente as regras xerais de 
acentuación. 

 

3.1.Aplica correctamente nos seus escritos as regras de acentuación. 
CCL, 

CAA 

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 

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 

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 

 

7. Ler, comprender e analizar textos narrativos. 
7.1. Aplica nun texto narrativo os seus coñecementos sobre o narrador e o 
punto de vista. 

CCL, 

CAA 

8.Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e 
establecer a correcta concordancia co adxectivo. 

8.1.Usa correctamente o xénero dos substantivos evitando as confusións co 
castelán. 

CCL 

9.Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética  do galego, 
con especial atención ás consoantes. 

 

9.1. Coñece o sistema consonántico galego e a súa clasificación segundo o 
punto de articulación, o modo de articulación e as vibracións das cordas 
vocais. 

9.2.Pronuncia correctamente o n velar e o n alveolar. 

CCL, 

CAA 
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10.Coñecer as variedades internas da lingua galega e 
identificar os trazos que diferencian as distintas zonas 
dialectais. 

 

10.1.Coñece os bloques dialectais vinculados ás distintas zonas xeográficas. 

10.2.Coñece os trazos definitorios de cada bloque dialectal. 

CCL, 

CAA 

11.Coñecer e valorar no ámbito literario as achegas do 
Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura 
galega. 

11.1.Comprende e explica a relevancia do Grupo Nós e sinala os principais 
trazos característicos da obra de autores como Risco e Pedrayo. 

CCL, 

CSC 

12.Comprender e analizar o espazo e o tempo nun texto 
narrativo. 

 
12.1.Comprende e analiza o espazo e o tempo nun texto narrativo. 

CCL, 

CAA 

13.Coñecer o número dos nomes e adxetivos, formar 
correctamente o plural e establecer a correcta 
concordancia. 

13.1.Coñece as regras de formación do plural de nomes e adxectivos. 
CCL, 

CAA 

14.Establecer as diferenzas entre frase e oración, 
coñecer a estrutura sintáctica da frase e identificar os 
tipos de frase que hai. 

14.1.Coñece as diferenzas existentes entre frase e oración e identifica os 
distintos tipos de frases. 

CCL, 

CSC 

15.Coñecer e valorar os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades diastráticas da lingua galega. 

15.1.Recoñece as variedades diastráticas da lingua galega. 

CCL, 

CCEC 

 

16.Coñecer e valorar a importancia de Castelao dentro 
da cultura galega, e mais concretamente no ámbito 
literario. 

16.1.Distingue as semellanzas que hai entre a obra plástica e a narrativa de 
Castelao. 

16.2.Recoñece as liñas básicas que definen a obra de Castelao. 

CCL 

17.Clasificar os personaxes de unha narración literaria, 
segundo sexan principais ou secundarios. 

 

17.1.Recoñece os personaxes dunha narración literaria segundo sexan 
principais ou secundarios. 

CCL, 

CAA 

18.Recoñecer e usar un léxico amplo relacionado coa 
arquitectura e o urbanismo. 

18.1.Produce textos nos que utiliza correctamente un amplo léxico 
relacionado coa arquitectura e urbanismo. 

CCL, 

CAA 
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19.Coñecer as regras de uso do b e do v, e diferenciar a 
ortografía  galega destas dúas grafías da castelá. 

 

19.1.Aplica correctamente as normas ortográficas da lingua galega relativas ó 
correcto uso  de b e v. 

CCL 

20.Saber que é unha oración e clasificar as oracións 
segundo a natureza do predicado. 

20.1.Distingue correctamente as oracións simples e as compostas. CCL 

21.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. 

21.1.Coñece a orixe das vangardas europeas e os principais movementos. 

21.2.Coñece as particularidades dos movementos vangardistas en Galicia. 

21.3.Comenta de forma guiada un poema de Manuel Antonio, e sinala os 
seus trazos vangardistas característicos. 

CCL 

22.Ler, comprender e analizar textos prescritivos. 22.1.Produce correctamente textos prescritivos. CCL 

23.Identificar pronomes persoais, coñecer a súa 
clasificación e aplicar correctamente as normas 
morfolóxicas referidas ao uso dos pronomes persoais. 

23.1.Identifica nun texto os pronomes persoais, e distingue entre pronomes 
tónicos e átonos. 

23.2.Aplica correctamente as normas de colocación dos pronomes átonos. 

CCL 

24.Analizar a inluenza da dictadura franquista na 
literatura galega: na lingua, nos autores, nas editoriais e 
nos lectores. 

24.1.Coñece o panorama social e político dos anos de posguerra, e entende o 
proceso de deslegalización. 

CCL, 

CCEC 

 

25.Ler, comprender e analizar artigos de opinión. 25.1.Comprende e analiza correctamente artigos de opinión. 
CCL, 

CSC 

26.Coñecer os acontecementos máis importantes no 
desenvolvemento do galego, dende 1975 ata finais do 
século XX. 

26.1.Coñece os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do 
galego dende 1975 ata finais do século XX. 

CCL, 

CSC 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles DE 1º DE BACHARELATO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Coñecer as características da linguaxe humana. Comprende e explica as características da linguaxe. CCL, CMCT, CAA, CCEC 

Interpretar a intención comunicativa dunha mensaxe e a función 
da linguaxe predominante 

Identifica a intención comunicativa das mensaxes distinguindo as 
funcións da linguaxe (representativa, expresiva, apelativa, fáti-

CCL, CAA, CSIEE 
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ca,poética e metalingüística). 

Analizar a importancia dunha lectura rigorosa, en varias fases, 
para comprender un texto eficazmente. 

Analiza a importancia dunha lectura rigorosa, en varias fases, para 
comprender un texto eficazmente. 

CCL, CAA 

Distinguir entre comunicación oral e comunicación escrita. Distingue entre comunicación oral e comunicación escrita. CCL, CAA 

Comprender as propiedades textuais e analizar un texto a partir 
delas. 

Comprende as propiedades textuais e analiza un texto a partir de-
las. 

CCL, CAA 

Comprender e valorar os textos orais e escritos de diversa tipolo-
xía de diferentes ámbitos. 

Comprende e valora textos orais e escritos de diversa tipoloxía de 
diferentes ámbitos. 

CCL, CMCT, CSIEE 

Identificar substantivos masculinos e femininos, e formar o femi-
nino de substantivos. 

Coñece as características do morfema de xénero. 
CCL, CAA, CD 

Formar o plural de substantivos e de palabras compostas. Coñece as características do morfema de número no nome. CCL, CAA, CD 

Identificar morfolóxica e sintacticamente os adxectivos e clasifi-
calos en explicativos ou especificativos. 

Coñece o adxectivo e clasifícao desde diversos puntos de vista. 
CCL, CAA 

Utilizar con corrección ortográfica, gramatical, léxica e textual a 
lingua 

Exprésase oralmente e por escrito da forma correcta e adecuada. 
CCL, CAA, CSIEE 

Identificar morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal. Identifica morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal CCL, CAA, CD 

Coñecer e aplicar correctamente as normas de colocación e de 
concorrencia do pronome átono, así como os valores significati-
vos que poida adquirir. 

Coñece e aplica correctamente as normas de colocación e de con-
correncia dos pronomes átonos. 

CCL, CAA, CD 

Identificar e usar correctamente as formas átonas e reflexivas do 
pronome persoal. 

Coñece e emprega axeitadamente as formas átonas de CD e CI. 
CCL, CAA, CD 

Utilizar correctamente o artigo e as súas contraccións, e recoñe-
cer os seus usos específicos. 

Identifica o artigo e as súas contraccións, e usa correctamente as 
segundas forma 

CCL, CAA, CD 

Identificar os demostrativos e coñecer os seus usos e valores 
especiais. 

Identifica e usa correctamente as formas dos demostrativos, así 
como as súas contraccións 

CCL, CAA, CD 

Identificar os posesivos e coñecer as súas formas e usos espe-
ciais. 

Identifica e usa correctamente os posesivos, así como as súas for-
mas de propiedade exclusiva. 

CCL, CAA, CD 

Identificar as formas dos pronomes relativos e coñecer as nor-
mas que regulan o seu emprego. 

Identifica os relativos e coñece os seus usos. CCL, CAA, CSIEE 

Coñecer as formas e usos dos pronomes interrogativos e excla-
mativos. 

Identifica e usa correctamente os pronomes interrogativos e ex-
clamativos. 

CCL, CAA 
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Coñecer as formas e clasificación dos pronomes numerais e dos 
pronomes indefinidos 

Coñece e usa correctamente as formas dos numerais CCL, CAA, CD 

Coñecer e valorar a evolución histórica da lingua galega Coñece o proceso de formación do galego portugués como lingua 
única e diferenciada. 

CCL, CAA, CD 

Entender a situación cultural e histórica do galego antigo e coñe-
cer algúns dos seus trazos lingüísticos propios. 

Comprende e coñece a situación cultural e histórica do galego an-
tigo. 

CCL, CAA, CD 

Comprender os factores que provocaron a decadencia da nosa 
lingua na Idade Moderna e coñecer os trazos característicos do 
galego medio. 

Coñece e entende a situación cultural e histórica do galego medio. CCL, CAA, CD 

Coñecer a situación histórica, cultural e lingüística do galego no 
século XIX. 

Coñece os aspectos máis salientábeis do período da historia da 
lingua galega coñecido como galego moderno 

CCL, CAA, CD 

Coñecer a variedade interna das linguas. Coñece as variedades diacrónica e diatópica da lingua. CCL, CAA, CD 

Coñecer a diversidade lingüística e valorar a súa importancia. Coñece a diversidade lingüística e valora a súa importancia. CCL, CAA, CD 

Coñecer os dereitos lingüísticos das persoas e os aspectos lexisla-
tivos que outorgan oficialidade ao galego. 

Coñece os dereitos lingüísticos das persoas e os aspectos lexislati-
vos que outorgan oficialidade ao galego 

CCL, CAA, CD 

Entender o concepto de «período literario» e coñecer os perío-
dos e movementos da nosa literatura. 

Explica que é un «período literario» e coñece os períodos e move-
mentos da nosa literatura. 

CCL, CAA, CD 

Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e 
as súas manifestacións principais. 

Coñece as características propias da lírica profana galego portu-
guesa, os límites cronolóxicos dentro dos que se inscribe e os xé-
neros, autores e intérpretes que cabe diferenciar. 

CCL, CAA, CD 

Coñecer a metodoloxía que hai que seguir para analizar o conti-
do dun texto poético. 

Interpreta e comenta o contido dun texto poético: resumo e tema CCL, CAA, CD 

Analizar un texto a partir dunhas pautas dadas. Comprende un texto, resume o contido, establece o tema, analiza 
a estrutura, elabora un comentario crítico e analízao lingüística-
mente. 

CCL, CAA, CSIEE 

Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e 
as súas manifestacións principais. 

Identifica e analiza as cantigas de amor: trazos formais, persona-
xes, ambientación... 

CCL, CAA, CD 

Realizar esquemas das partes en que se divide un poema segun-
do a súa estrutura interna. 

Elabora un esquema das partes nas que se divide un poema se-
gundo a súa estrutura interna. 

CCL, CAA, CD 

Analizar a estrutura externa dun texto poético. Analiza a estrutura externa dun texto poético. CCL, CAA, CD 

Entender e relacionar a escaseza de escritores galegos nos Sécu- Coñece as mostras literarias galegas dos Séculos Escuros: poesía CCL, CAA, CD 
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los Escuros coa situación socio lingüística e coñecer as manifes-
tacións literarias e os autores máis salientables. 

anónima tradicional, académica, relixiosa e teatro 

Entender o contexto histórico do Prerrexurdimento e coñecer a 
produción literaria dos chamados «Precursores». 

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 

Elaborar o comentario crítico dun texto poético. Elabora o comentario crítico dun texto poético. CCL, CAA, CD 

Utilizar fontes de información impresas ou dixitais no proceso de 
aprendizaxe.   

 Emprega diferentes fontes de información para ampliar 
coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na aprendizaxe autó-
noma. 

CCL, CAA, CSIEE 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de SEGUNDO DE BACHARELATO  CC 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

 Pronunciar correctamente os fonemas propios do galego. 
Definir e identificar os fonemas da lingua galega 
Recoñecer a importancia e o valor das normas fonéticas como 
medio para facilitar a comunicación eficaz. 

Pronuncia correctamente os fonemas propios do galego. 

 Define e identifica os fonemas da lingua galega 

 Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CC  Coñecer os trazos diferenciadores das falas do galego mo-
derno. 
 

Coñece os trazos diferenciadores do galego moderno. 
Explica as principais variedades dialectais. 
Valora a diversidade lingüística como parte do noso patrimonio cul-
tural. 
 

CCL 
CAA 
CCEC 

Recoñecer e explicar o proceso de formación de palabras. 
Identificar as familias léxicas regulares e irregulares. 

Analiza e clasifica as palabras desde o punto de vista dos compoñen-
tes que a forman. 
Explica os procedementos de formación de palabras. 
Recoñece e explica os morfemas, así como a análise morfolóxica. 
Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. 
Explica e identifica as familias léxicas regulares e irregulares. 

CCL 
CAA 
CCEC 

Explicar as distintas unidades e funcións sintácticas.  
Recoñecer ,segundo a categoría gramatical da palabra que 

Recoñece as diferentes estruturas sintácticas 
Explica a relación que se establecen e emprega a terminoloxía axei-

CCL 
CAA 
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funciona como núcleo , os distintos tipos de frase. 
Distinguir os distintos tipos de oración: coordinación e subor-
dinación.  

tada 

Distingue os distintos tipos de frase e recoñece as funcións sintácti-
cas 

Distingue e explica os distintos tipo de oración composta. 

CCEC 

Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas 
Describir e explicar os cambios semánticos e as súas causas 

 

 Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. 

 Recoñece, describe e utiliza sinonimia, polisemia, homonimia e ter-
mos contrarios. 
 Identifica os cambios semánticos e explica as súas causas. 
 
 
 

CCL 
CAA 
CCEC 
 
 
 
 
 

 
Identificar que é unha variedade estándar e describir as tare-
fas primodiais no proceso de normativización. 
Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos Coñecer e 
describir os aspectos lexislativos que recoñecen e aseguran os 
nosos dereitos lingüísticos. 

Entender e describir as interferencias lingüisticas e as desviacións 
da norma. 

Coñece e describe as tarefas máis importantes que se realizan no 
proceso de normativización. 

1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos. 

. Coñece e describe os aspectos lexislativos que recoñecen e 
aseguran os nosos dereitos lingüísticos. 

Entende e describe as distintas interferencias lingüísticas do castelán 
e as desviacións da norma. 

 

 
 
 
 
CCL 
CAA 
CCEC 

CSC 

Distinguir as características lingüísticas fundamentais do gale-
go moderno desde 1916 ata 1978, describir o seu contexto e 
identificalo en textos. 

. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978) 

 Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno. 

 Describe o contexto histórico e cultural desta etapa do galego, así 
como a súa situación sociolingüística. 

. Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización, e 
sinala as súas fortalezas e debilidades. 

 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

.   
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Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1916 a 
1936: Poesía: autores de vangarda e otros autores. 

Ler e comentar textos significativos da literatura desta época. 
Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra completa de cada un dos períodos 
literarios referidos. 

Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores 
de Vangarda e outros autores. 
 Le e comenta textos representativos da poesía  galega deste perío-
do. 
Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa de cada un dos períodos literarios referi-
dos. 

CCL 
CAA 
CCEC 

 Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1916 a 
1936: 

 Prosa: autores das Irmandades, o Grupo Nós (narrati-
va e ensaio) e outros autores. 

 Teatro: autores das Irmandades, Vangardas e Grupo 
Nós 

Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 
1916 a 1936. 
Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra completa de cada un dos períodos 
literarios requeridos.  

Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores  
das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

Identifica, analiza e describe o teatro galego desta época: autores 
das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós 

Le e comenta textos representativos da prosa galega desta época. 

Le e comenta textos representativos do teatro galego desta época. 

 Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa de cada un dos períodos literarios 
requeridos 

CCL 
CAA 
CCEC 

Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 
1975. Poesía 
Ler e comentar texto significativos da literatura galega de 
1936 a 1975 

Identifica, analiza e describe a poesía galega desta época. 
Le e comenta textos representativos da poesia galega desta época 
 

CCL 
CAA 
CCEC 

Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 
1980 
Prosa: Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Blanco Amor,A. 
Cunqueiro e Xosé Neira vilas. A nova Narrativa Galega. Auto-
res dos primeiros 70 

.Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1980: pro-
dución bélica e os autores do exilio, os renovadores da prosa, así 
como a Nova Narrativa Galega e autores dos primeiros 70. 

CCL 
CCA 
CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN ORAL  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B.1.1. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes 
tipos. 

 ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os argumentos principais e a tese. 

  ORB1.1.2. Explica a intención do discurso. 

  ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre ideas.  

 
 ORB1.1.4. Identifica as estratexias para captar a atención e a benevolencia da 
audiencia equilibrando o uso de recursos emocionais e racionais. 

 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. 

 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. 

 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 aten-
ción e a benevolencia da audiencia. 

 
 ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as características do modelo ou 
xénero elixido. 

 
 ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de comunica-
ción de que dispón. 

 B2.3. Identificar e manexar fontes documentais. 
 ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter información. 

  

 B2.6. Empregar recursos propios da argumentación.  ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos propios da argumentación. 

 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 desenvolvemento coherente do corpo 
do discurso. 

 B2.8. Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e 
eficacia persuasiva. 

 ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e corrección lingüísti-
ca. 
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 ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal e ao servi-
zo da eficacia persuasiva. 

  ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da corrección ortográfica. 

 Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo  

 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. 

 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 espon-
taneidade. 

 B3.3. Potenciar as emocións positivas na exposición perante o público. 

 ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, se-
guridade e serenidade para gozar da oportunidade de presentar o seu discurso peran-
te un auditorio. 

 
 

                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles OCO GALEGO-FRANCÉS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. B.1.1. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos. 

 

2. ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os argumentos principais e 
a tese. 

3. CCL 

4. ORB1.1.2. Explica a intención do discurso. 5. CCL 

6. ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre ideas.  7. CCL 

8. CAA 

9. ORB1.1.4. Identifica as estratexias para captar a atención e a 
benevolencia da audiencia equilibrando o uso de recursos emocio-
nais e racionais. 

10. CCL 

 

B.1.2. Escoitar e ver discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos. 

11. ORB1.2.1. Identifica nos textos orais os argumentos 
principais e a tese. 

12. CCL 

13. ORB1.2.2. Explica a intención persuasiva do discurso e 
exprésaa. 

14. CCL 
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15. ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre 
as ideas que expón. 

16. CCL 

17. CAA 

18. ORB1.2.4. Contrasta o contido do texto co coñecemento 
obtido noutras fontes e co que sabe. 

19. CCL 

20. ORB1.2.5. Identifica os recursos da linguaxe non verbal, e 
describe o seu valor expresivo. 

21. CCL 

 

22. B2.1. Elaborar unha mensaxe breve e clara que funcione como núcleo do discurso. 

23. B2.2. Adaptar a creación e o deseño do discurso ás características do contexto comunicativo. 

24. B2.3. Identificar e manexar fontes documentais. 

25. B2.4. Obter e organizar a información para afondar no coñecemento do tema do discurso, 
mediante a documentación e a investigación. 

 

26. ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara unha 
mensaxe persuasiva. 

27. CCL 

28. ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias comunicativas 
para captar a atención e a benevolencia da audiencia. 

29. CCL 

30. CSC 

31. ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as caracte-
rísticas do modelo ou xénero elixido. 

32. CCL 

33. CSC 

34. ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a 
canle de comunicación de que dispón. 

35. CCL 

36. CAA 

37. ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter infor-
mación. 

  

38. CCL 

39. 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. 

40. CCL 

41. ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información atopada e 
avalía a súa idoneidade para o obxectivo do seu discurso. 

42. CCL 

43. CD 

44. CAA 
 

45. B2.5. Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura ordenada e eficaz. 

46. B2.6. Empregar recursos propios da argumentación. 

47. B2.7. Organizar as ideas nunha estrutura ordenada e eficaz. 

48. B2.8. Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e eficacia persuasiva. 

50. ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento 
facendo uso das técnicas de traballo intelectual. 

51. CCL 

52. CMCCT 

53. CD 

54. CAA 

55. ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibrada-
mente os contidos lóxicos cos emocionais, para construír unha pro-
posta persoal e orixinal. 

56. CCL 

57. CMCCT 
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49. B2.9. Realizar o proceso de revisión do texto. 

 

58. CAA 

59. CCEC 

60. ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos propios 
da argumentación. 

61. CCL 

62. ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha estrutura clara e 
eficaz, na que se observa unha introdución, unha conclusión e un 
desenvolvemento coherente do corpo do discurso. 

63. CCL 

64. CAA 

65. ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e 
corrección lingüística. 

66. CCL 

67. CAA 

68. ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de manei-
ra orixinal e ao servizo da eficacia persuasiva. 

69. CCL 

70. CAA 

71. CCEC 

72. ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisións, correccións e 
melloras do texto, axudándose da autoavaliación e da coavaliación. 

73. CCL 

74. CAA 

75. ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da 
corrección ortográfica. 

76. CCL 

77. CD 

78. CAA 
 

79. B3.1. Desenvolver estratexias mnemotécnicas do discurso a partir de secuencias pequenas 
ata dar co texto completo. 

80. B3.2. Memorizar o discurso deixando espazo para a improvisación e a espontaneidade. 

81. B3.3. Potenciar as emocións positivas na exposición perante o público. 

82. B3.4. Controlar a conduta asociada ás emocións negativas ante situacións comunicativas con 
público.  

 

83. ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para memori-
zar un texto. 

84. CCL 

85. CMCCT 

86. CAA 

87. ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen perder a 
improvisación e a espontaneidade. 

88. CCL 

89. CAA 

90. CSIEE 

91. ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura 
manifestar confianza, seguridade e serenidade para gozar da opor-
tunidade de presentar o seu discurso perante un auditorio. 

92. CCL 

93. CAA 

94. CSC 

95. CSIEE 

96. ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativas (medo 
escénico, inseguridade, nerviosismo...) como unha manifestación 
natural da exposición perante o público. 

97. CSIEE 
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98. B3.5. Pronunciar con corrección, claridade e expresividade. 

99. B3.6. Empregar a linguaxe corporal e a presenza escénica como códigos comunicativos para 
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso. 

100. B3.7. Utilizar programas informáticos e audiovisuais para o deseño de presentacións co fin de 
potenciar o significado e a expresividade do discurso. 

 

101. ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade un texto 
de creación propia. 

102. CCL 

103. ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de 
elocución natural de xeito que permita seguir a exposición con faci-
lidade. 

104. CCL 

105. CAA 

106. 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. 

107. CCL 

108. CAA 

109. ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a posi-
ción do corpo e a xestualidade de maneira natural, eliminando pro-
gresivamente pequenos vicios e tics inadecuados. 

110. CCL 

111. CAA 

112. ORB3.6.2. Ocupa o espazo con naturalidade e personali-
dade, evitando o artificio. 

113. CCL 

114. ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas sinxe-
las, claras e creativas, e emprega con moderación os recursos au-
diovisuais.  

115. CCL 

116. CD 

117. CAA 

118. CCEC 
 

119. B4.1. Usar a oratoria como un instrumento ético para a construción ou aproximación colectiva 
á verdade. 

120. 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. 

121. B4.3. Desenvolver as relacións interpersoais e a propia personalidade grazas ao uso cívico 
da palabra. 

 

122. ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias da 
retórica e da oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as 
debilidades do razoamento propio e valorando as achegas do razo-
amento alleo. 

123. CAA 

124. CSC 

125. CCEC 

126. ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que terxiversan a 
información. 

127. CAA 

128. CSC 

129. ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou 
refutacións en ámbitos orais diversos reais ou ficticios. 

130. CSC 

131. CSIEE 

132. ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de 
dereitos establecidos. 

133. CSC 

134. CSIEE 

135. ORB4.3.1. Recoñece a manifestación das súas habilida-
des intrapersoais a través do discurso. 

136. CSC 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles COMENTARIO DE TEXTO I  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Expor oralmente un tema especializado con rigor e claridade, docu-
mentándose en fontes diversas, organizando a información median-
te esquemas, seguindo unha orde preestablecida e utilizando as 
técnicas de exposición oral e as tecnoloxías da información e da co-
municación. 

 Sintetizar por escrito o contido de textos orais de carácter expositivo 
e argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias, etc., discriminando a información rele-
vante 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 xor-
nalístico 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 estrutu-
ras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, 
causa-consecuencia, ordenación cronolóxica, etc.) e utilizando os 
recursos expresivos adecuados ás condicións da situación comunica-
tiva. 

 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 coñecemen-
tos. 

 Ler, comprender e interpretar textos filosóficos,literarios, históri-
cos... 

 Realizar traballos de investigación sobre temas do currículo ou da 
actualidade social, científica ou cultural, planificando a súa realiza-
ción, obtendo a información de fontes diversas e utilizando as tec-

BLOQUE 1. A análise de textos.  

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 argu-
mentativo. 

-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. 
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noloxías 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. 

 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 apren-
dizaxe autónoma. 

 Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando interese 
por ampliar o seu propio repertorio verbal e evitar os prexuízos e es-
tereotipos lingüísticos. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folle-
tos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utili-
cen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no cen-
tro, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereoti-
pos lingüísticos ou culturais. 

 Realizar o estudo das obras máis representativas da filosofía, litera-
tura, historia ou xornalismo contemporáneos. 

 Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas  

 Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas, detec-
tando 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 crí-
tico persoal e argumentado con rigor. 

 

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. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles COMENTARIO DE TEXTOS II  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

U.1.1.Comprender a finalidade lo texto académico e os trazos que 
o identifican. 

U1.2.  Coñecer, analizar  os distintos tipos de texto académi-
co.    

U1.3.   Planificar a elaboración do texto académico atendendo 
ás características do mesmo.   

 

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 

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  

  

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 
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CCL 

CT.U1.3.4.   Reflexiona e analiza a planificación previas de textos da rede ou de 
textos dos seus compañeiros 

CAA 

CD 
 

B1.1.  Identifica os bloques conceptuais e a orde na que van 
ser introducidos no texto..  

U2.1.  Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a 
cohesión e a claridade expositiva, así como as normas.  

 

LGB1.1.1.   Organiza nunha orde lóxica e clara as secuencia de contidos do texto.  
CCL  

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  

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  

 

U3.1.1 Recoñecer, valorar e asumir   a transcendencia da revisión.   
U3.2.1  Coñecer, usar  e valorar a adecuación, a coherencia, 

 a cohesión e a claridade expositiva 

U3.2.2.Coñecer e aplicar técnicas de corrección. Distintas 

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  
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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  

CTU3.2.1.1Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso no seus propios textos e nos alleos.  

CCL  

CAA  

CSIEE  

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  

CTU3.2.2.1 Coñece e aplica distintas técnicas de revisión nos seus propios 
textos e nos dos seus compañeiros  

CAA  

CSIEE  

CSC  
 



 

 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019-2020 PÁXINA 33 

 
IES AFONSO X O SABIO 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática do traballo do alumnado. 

Interese e motivación do alumnado pola materia. 

Instrumentos: 

 Realización de tarefas encomendadas polos diversos medios 

telemáticos empregados: email, blogs, Edixgal... 

 Participación nas clases online naqueles grupos onde se im-

partan. 

 Parcipación nos foros ou chats habilitados durante a etapa de 

confinamento. 

 Presentación das tarefas en tempo e forma e de maneira 

axeitada. Os traballos terán unha expresión adecuada, co-

rrección ortográfica e gramatical. 

 Controis dos contidos por calquera canle. 

 Controis telemáticos. 

Cualificación 

final 

A nota media será a das dúas da primeiras avaliacións.  

As actividades de reforzo, recuperación e ampliación realizadas du-

rante este trimestre entregadas en tempo e forma repercutirán do 

seguinte xeito: 

 Se a a media das dúas avaliacións é 5 ou superior, a nota incre-

mentarase de xeito proporcional á implicación do alumnado na 

entrega das tarefas propostas ata un máximo de 2 puntos. 

 Se a media das avaliacións é negativa e está entre 3 e 4.9 farán 

as tarefas específicas completas encomendadas para poder 

aprobar e ler un libro de lectura proposto polo profesorado.  

 Se a media está entre 0 e 3 o alumnado terá que realizar as ta-

refas ás que se refire o apartado anterior, outras específicas de 

reforzo e ler dous libros de lectura determinado polo profesor 

ou profesora. 

Proba extraordi-

naria de setem-

bro 

Realizarase unha proba presencial, se as autoridades sanitarias o 

permiten ou unha proba telemática no caso contrario .  

Os contidos avaliables serán os recollidos neste documento. 

Alumnado de 

materia penden-

Criterios de avaliación: 

Coñecer os estándares mínimos esixibles para o curso do que teñen 

a materia pendente. 



 

 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019-2020 PÁXINA 34 

 
IES AFONSO X O SABIO 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS 

 

te  

Criterios de cualificación: 

Superar a proba telemática específica 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba telemática do segundo parcial e outra final para aquelas per-

soas que non acadaran a cualificación mínima. 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, re-

forzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Tarefas de reforzo e ampliación 
Participación en foros, chats, clases online, comunicación por  
diversos medios.  
Probas telemáticas. 
 

Metodoloxía (alum-
nado con conectivida-
de e sen conectivida-

de) 

Segundo nos consta ata o momento,  todo o noso alumnado ten acce-
so a internet por diversos medios.Esta será a canle de comunicación 
prioritaria. No caso de que a este Departamento lle constase  que esta 
situación mudase habilitaríanse outros medios: correo ordinario, servi-
zos municipais, recollida e entrega no centro... 

Materiais e recursos 

Páxina web do centro, libros dixitais (Edixgal), clases  a través de clas-
sroom, webex , meet e similares. 
Materiais elaborados polo propio profesorado da materia.  
Materias das páxinas web relacionadas coa materia: aulasgalegas.org, 
ogalego.eu, blog afiestra do afonsox.blogspot.com, etc.  
Tamén se seguirán os libros de texto tradicionais que o alumnado ten 
na súa casa.  

 

 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás fami-

lias 

Comunicación na páxina web do centro. 
Información a través de ABALAR móbil. 
Información a través do correo electrónico co que traballa o 
alumnado. 
Telefonicamente se fose estritamente necesario. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 


