
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIO N 2º 
PMAR 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA. 

Curso 2019-2020 



PROGRAMACIÓN DE AULA DO ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL I (2.º ESO)  

PRESENTACIÓN 

A ensino do Ámbito Lingüístico e Social desempeña un papel central no desenvolvemento 

intelectual dos alumnos e as alumnas, e comparte co resto das disciplinas a responsabilidade 

de promover neles a adquisición das competencias necesarias para que poidan integrarse na 

sociedade de forma activa. Como disciplina humanística e á vez cientifica, ten o compromiso 

engadido de dotar ao alumno de ferramentas específicas que lle permitan afrontar o futuro 

con garantias, participando no desenvolvemento económico e social ao que está ligada a 

capacidade lingüística, cultural, xeográfica e histórica dentro da propia sociedade. Para que 

estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe 

contextualizado que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento; 

que estableza a relación entre este ámbito sociolingüístico e a sociedade; que potencie a 

argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas, temporais e 

espaciais, así como a de resolver problemas con precisión e rigor. 

 
A materia do Ámbito Lingüístico e Social se imparte no primeiro ciclo na etapa da ESO en dous 

cursos, 2º e 3º da ESO. A presente programación refírese a 2.º da ESO. 

 
Hai que recordar que no primeiro ciclo da ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos 

de Lingua e Literatura Galega e Castelá e de Xeografía e Historia que foron adquiridos por os 

alumnos na etapa de Educación Primaria. O enfoque co que se busca introducir os distintos 

conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a materia preséntase 

como a explicación lóxica de todo aquilo ao que o alumno está afeito e coñece. É importante 

sinalar que neste ciclo a materia transcorre nun escalón máis dentro do desenvolvemento 

que seguirá tendo nos sucesivos cursos (en 4º terán continuidade todas estas capacidades a 

excepción da Xeografía). Por iso o obxectivo prioritario ha de ser o de contribuír á cimentación 

duns coñecementos que serán necesarios no futuro inmediato dos alumnos. 

 
En 2.º da ESO, a materia abarca coñecementos gramaticais, coñecementos literarios, 

coñecementos de xeografía humana (urbana, demografía, territorial, política, económica, 

social e medioambiental); e abarca por último coñecementos de historia centrados na Idade 

Antiga e na Idade Media; completando estes coñecementos co estudo dos aspectos culturais 

e sobre todo artisticos. O emprego das Tecnoloxías da Información e a Comunicación merece 

un tratamento específico no estudo desta materia. Os alumnos de ESO son nativos dixitais e, 

en consecuencia, están familiarizados coa presentación e transferencia dixital de información. 

O uso de aplicacións virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por 

razóns de infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Doutra banda, a 

posibilidade de acceder a unha gran cantidade de información implica a necesidade de 



clasificala segundo criterios de relevancia, o que permite desenvolver o espírito crítico dos 

alumnos. 

 
Por último, a elaboración e defensa dun traballo presentado como un proxecto sobre un tema 

proposto ten como obxectivo desenvolver a aprendizaxe autónomo dos alumnos, profundar 

e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as súas destrezas tecnolóxicas e 

comunicativas. 

 
OBXECTIVOS DE ETAPA NO ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL I 

(2.º ESO) 
 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA NO ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL I (2.º ESO) 
 

A ámbito Lingüístico e Social I (2.º ESO) contribúe ao desenvolvemento de seis 

competencias clave curriculares: 

 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

 
 

CSC 

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. 

CPAA 
 

CSC 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres. 

 

CSC 

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. 

 
CD 

CPAA 

f) Concibir o coñecemento cientifico 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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

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

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

 

SIE 



aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 

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

castelá e lingua galega, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

 
CCL 

k) 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. 

 
 
 

CSC 

CMCT 

l) Apreciar a creación artistica e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artisticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

CEC 

CSC 

CCL 

 
 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES DO ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL I (2.º 

ESO) 

 
 

A ámbito Lingüístico e Social I (2.º ESO) no primeiro ciclo da ESO é unha materia especial, 

unha das bases dos PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO e, por 

iso, é a materia con maior carga horaria en PMAR de 2.º da ESO. 
 
 

Habemos ter en conta o currículo xeral das materias de Lingua e Literatura Castelá e de 

Xeografía e Historia, prescritivo en todo o territorio do Estado Español, dado polo Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

A iso hai que engadir a parte do currículo de Lingua e Literatura Galega, polo que a presente 

programación didáctica contén o currículo básico mais outra parte complementaria 

necesaria para abordar os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

avaliables conforme ao que a Administración educativa galega desenvolve. 



Dado que o Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, concreta que as materias de 

Lingua e Literatura por unha banda e Xeografía e Historia por outro, se imparte en 2.º da ESO 

e planifica os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables básicos 

en seis bloques, fíxose a seguinte distribución: 

 
 
 
 

 
LINGUA E LITERATURA GALEGA E 

CASTELÁ 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 
XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 5. O espazo humano: España e Europa 

Bloque 6. A Historia: A Idade Media 

 
 

A presente programación só afecta ao Ámbito Lingüístico e Social I (2.º ESO) no Primeiro 

ciclo da ESO, dentro dos PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO. 
 

Segundo curso do Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (2.º ESO) 

Currículo básico de Lingua e Literatura en 2º da ESO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

mínimos 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 
Escoitar 

 

 
Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación 

co ámbito de uso: ámbito persoal e 

familiar (monólogos, conversacións, 

etc.), ámbito escolar (resumos) e 

ámbito social (noticias procedentes 

da radio, televisión e Internet). 

 

 
Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación 

coa finalidade que perseguen: 

narracións orais (contos, relatos 

 
1. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais propios 

do ámbito persoal e familiar, 

ámbito escolar e ámbito 

social, captando o seu 

sentido global, identificando 

a información relevante, e 

valorando algúns aspectos 

da súa forma e a súa con ter. 

 

 
2. Comprender o sentido 

global e a intención 

comunicativa dos debates; 

identificar, interpretar e 

valorar as posturas 

 
1.1. Comprende o sentido global de 

textos orais propios do ámbito 

persoal, familiar, escolar e social, 

identificando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo 

a intención comunicativa do falante. 

 

 
1.2. Extrae informacións concretas 

dunha noticia procedente dos medios 

de comunicación audiovisual. 

 

 
1.3. Resume textos, de forma oral, 

recollendo as ideas principais, 

enlazándoas adecuadamente e 



 
tradicionais, chistes, cancións, etc.), 

descricións orais (de persoas, lugares 

e obxectos) e instrucións orais da 

vida cotiá. 

 

 
Comprensión global: recoñecemento 

da intención comunicativa do falante, 

determinación do tema do texto, 

diferenciación de ideas principais e 

secundarias e obtención de 

información concreta. 

 
diverxentes e asumir as 

normas básicas que regulan 

os debates: regras de 

interacción, intervención e 

cortesía. 

 

 
3. Aprender a falar en 

público, en situacións 

formais ou informais, de 

forma individual ou en 

grupo. 

 
expresándoas con claridade. 

 

 
2.1. Escoita, observa e explica de 

forma progresiva o sentido global de 

debates escolares e debates 

procedentes da radio e televisión, 

identificando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo 

a intención comunicativa e a postura 

de cada participante. 

 

Interpretación do sentido do texto: 

determinación da actitude do 

falante. 

 

 
Observación e comprensión do 

sentido global dos debates, da 

intención comunicativa de cada 

interlocutor e dedución das normas 

básicas que regulan os debates 

escolares e os debates procedentes 

de medios de comunicación: radio e 

televisión. 

 

4. Comprender e asumir a 

importancia de respectar as 

normas básicas que regulan 

os debates escolares para 

manifestar opinións propias 

e respectar opinións alleas e 

a necesidade de regular 

tempos e atender ás 

instrucións do moderador. 

2.2. Resume textos narrativos e 

descritivos, de forma oral, 

xeneralizando termos que teñen 

trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en oracións 

que se relacionen lóxica e 

semanticamente. 

 

 
3.1. Fala en público con seguridade e 

confianza. 

 

 
3.2. Recoñece e asume as regras de 

interacción, intervención e cortesía 

que regulan os debates. 

Falar   

 

Coñecemento e uso progresivamente 

autónomo das estratexias necesarias 

para a produción de textos orais: 

claridade expositiva, adecuación, 

coherencia e cohesión do contido e 

aspectos prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre, volume,…), 

mirada, posicionamento e linguaxe 

corporal. 

 
4.1. Participa activamente nos debates 

escolares. 

 

 
4.2. Respecta as regras de 

intervención, interacción e cortesía 

que regulan os debates. 

 

 
4.3. Utiliza unha linguaxe non 

discriminatoria. 

Coñecemento, uso e aplicación das 

estratexias necesarias para falar en 

público: planificación do discurso, 

  



 
prácticas orais formais e informais e 

avaliación progresiva da tarefa en 

textos orais do ámbito 

académico/escolar (exposicións en 

clase, conferencias, etc.) e ámbito 

social (intervencións na radio e 

televisión, intervencións en actos 

públicos, entrevistas, etc.); e en 

textos orais en relación coa finalidade 

que perseguen: textos expositivos e 

textos argumentativos. 

 

 
Participación en debates, coloquios e 

conversacións espontáneas, 

observando e respectando as normas 

básicas de interacción, intervención e 

cortesía que regulan estas prácticas 

orais e que nos converten en seres 

sociais. 

  

Bloque 2. Comunicación escrita 

 
Ler 

 

 
Coñecemento e uso progresivo de 

estratexias que faciliten a 

comprensión global dun texto en 

todas as fases do proceso lector: 

antes da lectura (identificando o 

obxectivo, activando o coñecemento 

previo,…), durante a lectura 

(recorrendo a un texto de palabras 

ou frases para solucionar problemas 

de comprensión, usando dicionarios, 

…) e despois da lectura (extraendo a 

idea principal, resumindo, 

interpretando e valorando o sentido 

de palabras, frases e texto). 

 

 
Lectura, comprensión, interpretación 

e valoración de textos escritos en 

relación co ámbito de uso: ámbito 

persoal e familiar (diarios, notas, 

 
1. Aplicar estratexias de 

lectura para a comprensión 

e interpretación de textos 

escritos. 

 

 
2. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos 

escritos propios do ámbito 

persoal e familiar, ámbito 

escolar e ámbito social, 

captando o seu sentido 

global, identificando a 

información relevante, 

extraendo informacións 

concretas, realizando 

inferencias, determinando a 

actitude do falante e 

valorando algúns aspectos 

da súa forma e a súa conter. 

 

 
3. Manifestar unha actitude 

 
1.1. Pon en práctica diferentes 

estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto, 

actualizando coñecementos previos e 

traballando os erros de comprensión. 

 

 
1.2. Realiza lectura expresiva de textos 

de diversa índole. 

 

 
1.3. Utiliza diferentes instrumentos de 

aprendizaxe para a comprensión de 

palabras ou enunciados descoñecidos 

(contexto, dicionario…) e incorpóraos 

ao seu repertorio léxico. 

 

 
2.1. Recoñece e expresa o tema, a idea 

principal, as ideas secundarias, así 

como as relacións entre elas. 



 
cartas, invitacións, etc.), ámbito 

escolar (resumos, esquemas, murais, 

etc.) e ámbito social (noticias 

procedentes dos medios de 

comunicación e de Internet) e en 

relación coa finalidade que 

perseguen: narracións (contos, 

relatos tradicionais, chistes, cancións, 

etc.), descricións e instrucións da 

vida cotiá. 

 
crítica ante a lectura de 

calquera tipo de textos ou 

obras literarias, a través 

dunha lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acordo ou desacordo, 

respectando en todo 

momento as opinións dos 

demais. 

 

 
4. Aplicar as estratexias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes e cohesionados: 

planificando, textualizando, 

revisando, reescribindo e 

integrando a reflexión 

ortográfica e gramatical na 

práctica e uso da escritura. 

 

 
5. Escribir textos en relación 

co ámbito de uso; ámbito 

persoal e familiar, ámbito 

escolar e ámbito social; así 

como en relación coa 

finalidade que perseguen: 

narracións, descricións e 

instrucións da vida cotiá, 

seguindo modelos e 

aplicando as estratexias 

necesarias para planificar, 

textualizar, revisar e 

reescribir. 

 

 
6. Valorar a importancia da 

escritura como ferramenta 

de adquisición das 

aprendizaxes e como 

estimulo do 

desenvolvemento persoal. 

 
2.2. Recoñece e expresa o tema e a 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descritivos e instrutivos, 

identificando a tipoloxía textual 

seleccionada e a organización do 

contido. 

 

 
2.3. Interpreta, explica e deduce a 

información dada en diagramas, 

gráficas ou outros elementos visuais. 

Actitude progresivamente crítica e 

reflexiva ante a lectura, organizando 

razoadamente as ideas e 

expoñéndoas e respectando as ideas 

dos demais. 

 
2.4. Comprende e segue instrucións de 

certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida 

cotiá e en procesos de aprendizaxe. 

 
Utilización progresivamente 

autónoma dos dicionarios, da 

biblioteca do centro e das 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación como fonte de 

obtención de información. 

 

3.1. Identifica e expresa as posturas de 

acordo e desacordo sobre aspectos 

parciais, ou globais, dun texto. 

 

 
3.2. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o significado dun 

texto. 

Escribir  

 3.3. Respecta as opinións dos demais. 

Coñecemento e uso progresivo das 

técnicas e estratexias para a 

producción de textos escritos: a 

escritura como proceso de 

planificación, textualización, revisión 

e reescritura. Avaliación progresiva 
da tarefa. 

 
 

4.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar os seus escritos: esquemas, 

guións árbores, etc. 

 

 
Escritura de textos en relación co 

ámbito de uso: ámbito persoal e 

familiar (diarios, notas, cartas, 

invitacións, etc.), ámbito escolar 

(resumos, esquemas, murais, etc.) e 

ámbito social (noticias procedentes 

dos medios de comunicación e de 

4.2. Escribe textos usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con 

claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas e 

respectando as normas gramaticais e 

ortográficas. 

 
 

4.3. Revisa o texto en varias fases para 

aclarar problemas co contido (ideas, 



 
Internet) e en relación coa finalidade 

que perseguen: narracións (contos, 

relatos tradicionais, chistes, cancións, 

etc.), descricións e instrucións da 

vida cotiá. 

 

 
Interese pola composición escrita 

como fonte de información e 

aprendizaxe e como forma de 

comunicar sentimentos, 

experiencias, coñecementos e 

emocións. 

  
estrutura…) ou a forma (puntuación, 

ortografía, gramática e presentación). 

 

 
5.1. Escribe textos propios do ámbito 

da vida persoal e familiar: diarios, 

apuntes, cartas, correos electrónicos, 

etc., imitando textos modelo. 

 

 
5.2. Escribe noticias, incorporando e 

transformando experiencias próximas 

en acontecementos narrables, 

seguindo modelos. 

 

 
5.3. Escribe textos narrativos e textos 

descritivos, imitando textos modelo. 

 

 
5.4. Resume textos recollendo as ideas 

principais, enlazándoas 

adecuadamente e expresándoas con 

claridade. 

 

 
5.5. Esquematiza textos, seguindo 

diferentes estruturas: numérica, 

alfabética (ou ambas) e de chave. 

 
 
 
 

 
6.1. Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude 

persoal e creativa ante a escritura. 

 

 
6.2. Coñece e comeza a utilizar 

ferramentas da Tecnoloxía de a 

Información e a Comunicación, 

participando, intercambiando 

opinións, comentando e valorando 

escritos alleos ou escribindo e dando a 

coñecer os seus propios. 



Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 
A palabra 

 
1. Aplicar os coñecementos 

sobre a lingua para resolver 

problemas de comprensión 

de textos orais e escritos e 

para a composición e 

revisión, progresivamente 

autónoma, dos textos 

propios e alleos, utilizando a 

terminoloxía gramatical 

necesaria para a explicación 

dos diversos usos da lingua. 

 

 
2. Manexar con precisión os 

dicionarios da lingua 

española e recoñecer as 

abreviaturas utilizadas, 

seleccionando entre as 

diferentes acepcións dunha 

palabra, a más apropiada 

para o seu uso. 

 

 
3. Utilizar con corrección as 

normas que regulan a 

ortografía en os textos 

escritos, axustando 

progresivamente o seu 

produción en situacións 

reais de comunicación 

escrita ás convencións 

establecidas. 

 

 
4. Recoñecer no 

substantivos a palabra 

nuclear do grupo nominal, 

identificando todas palabras 

que o integran. 

 

 
5. Establecer os límites das 

oracións nun texto para 

recoñecer e identificar o 

suxeito e o predicado, 

 
1.1. Recoñece e identifica as diferentes 

categorías gramaticais: substantivos, 

adxectivos, determinantes, pronomes, 

verbos, adverbios, preposicións, 

conjunciones e interxeccións. 

 

 
1.2. Recoñece e corrixe erros de 

concordancia en textos propios e 

alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos sobre as categorías 

gramaticais e as súas normas de uso. 

 

 
1.3. Coñece e utiliza adecuadamente 

as formas verbais nas súas producións 

orais ou escritas. 

 

 
1.4. Recoñece as relacións gramaticais 

que se establecen entre o substantivos 

e o resto dos compoñentes do grupo 

nominal, observando as regras de 

concordancia. 

 

 
2.1. Manexa o dicionario para buscar o 

significado daquelas palabras que 

descoñece. 

 

 
2.2. Interpreta correctamente as 

abreviaturas utilizadas nos dicionarios. 

 

 
2.3. Distingue e utiliza correctamente 

as diferentes acepcións dunha palabra, 

explicando o seu significado nun texto. 

 

 
2.4. Coñece e utiliza o dicionario da 

RAE, en edición impresa e dixital. 

 

 
3.1. Recoñece e corrixe 

 

Observación, recoñecemento, uso e 

explicación das categorías 

gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinantes, pronomes, adverbio, 

verbo, preposición, conxunción e 

interxección. 

 

Manexo progresivamente autónomo 

de dicionarios e outras fontes de 

consulta, en papel e formato dixital, 

sobre o uso da lingua. 

 

Observación, coñecemento e 

aplicación progresiva das normas 

ortográficas que se integran nas 

situacións de comunicación escrita, 

regulando e asegurando a fluidez no 

intercambio comunicativo. 

 

As relacións gramaticais 

 

Observación, recoñecemento e 

explicación das relacións que se 

establecen entre o substantivos e o 

resto dos compoñentes do grupo 

nominal. 

 

Observación, recoñecemento e 

explicación das funcións oracionais: 

suxeito e predicado. 

 
O discurso 

 

Observación, reflexión e descrición 

dos requisitos que deben cumprir os 



 
enunciados para converterse en 

texto: unidade temática, estrutura 

axustada á intención comunicativa e 

cohesión de todas as súas partes. 

 

 
Observación, recoñecemento e uso 

dalgúns conectores textuais (de orde 

e explicación) e dalgúns mecanismos 

de referencia interna, tanto 

gramaticais (substitucións 

pronominais) como léxicos (elipses e 

substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

 

 
As variedades de la lingua 

 

 
Recoñecemento da realidade 

plurilingüe de España. 

 
explicando as distintas 

formas de manifestación do 

suxeito dentro da oración: o 

suxeito axente e o suxeito 

paciente, recoñecendo a 

ausencia de suxeito noutras. 

 

 
6. Recoñecer a realidade 

plurilingüe de España, 

valorándoa como unha 

riqueza do noso patrimonio 

histórico e cultural. 

 
progresivamente erros ortográficos en 

textos propios e alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos en mellóraa 

progresiva da súa produción escrita. 

 

 
4.1. Identifica o núcleo nun grupo 

nominal e explica a relación que 

manteñen o resto de palabras do 

grupo co núcleo: artigo que 

determina, adxectivo que describe ou 

precisa ao nome. 

 

 
4.2. Recoñece as formas de cualificar a 

un substantivos nunha frase ou un 

texto. 

 

 
5.1. Recoñece e explica nos textos os 

elementos constitutivos da oración 

simple diferenciando suxeito e 

predicado e interpretando a presenza 

ou ausencia do suxeito como unha 

marca da actitude, obxectiva ou 

subxectiva, do emisor. 

 

 
5.2. Observa e reflexiona sobre os 

límites oracionais, separando as 

oracións dun texto e distinguindo 

entre aquelas que só teñen un verbo 

doutras 

 

 
6.1. Localiza nun mapa as distintas 

linguas de España e explica algunha 

das súas características diferenciais 

comparando varios textos, 

recoñecendo as súas orixes históricas 

e describindo algúns dos seus trazos 

diferenciais. 

 
 

6.2. Recoñece as variedades 

xeográficas do castelán dentro e fóra 



   
de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

 
Plan lector 

 

 
Lectura libre, comprensión e 

valoración de obras procedentes 

da literatura xuvenil -clásica e 

actual- como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de 

coñecemento da cultura más 

próxima, recoñecendo e 

explicando algunha das obras dos 

autores más significativos, tanto 

españois como estranxeiros. 

 

 
Introdución aos xéneros 

narrativos a través dos textos. 

 

 
Lectura comparada e 

comprensión de textos narrativos 

de intención literaria de todas as 

épocas (relatos épicos e 

cabaleirescos, relatos picarescos, 

relatos de misterio e terror, 

relatos fantásticos e relatos 

realistas,…) nos que se recoñezan 

temas próximos á sensibilidade 

do alumnado, observando e 

explicando a intención 

comunicativa do autor, as 

relacións que se entablan entre a 

expresión de determinados 

sentimentos e valores e o 

contexto sociocultural no que 

aparecen, a permanencia e a 

evolución de temas e formas e os 

vínculos con outras 

manifestacións artisticas. 

 

 
Os personaxes e o seu relación co 

 
1. Ler e comprender de forma 

progresivamente autónoma 

obras literarias da literatura 

infantil e xuvenil universal 

próximas aos propios gustos e 

afeccións, mostrando interese 

pola lectura. 

 

 
2. Ler, comprender e comparar 

textos narrativos diversos de 

intención literaria, pertencentes 

a todas as épocas, recoñecendo 

os temas próximos á 

sensibilidade do alumnado. 

 

 
3. Ler, comprender e comparar 

textos líricos diversos, 

pertencentes a todas as épocas, 

recoñecendo os temas próximos 

á sensibilidade do alumnado, 

explicando a intención 

comunicativa do autor e 

relacionando os sentimentos e 

valores que o texto expresa co 

contexto sociocultural en que se 

escribiu. 

 

 
4. Ler expresivamente e 

comprender textos teatrais 

diversos de intención literaria, 

pertencentes a todas as épocas, 

recoñecendo neles os temas 

próximos á sensibilidade do 

alumnado. 

 

 
5. Redactar textos persoais con 

intención literaria, partindo da 

imitación de relatos, poemas ou 

 
1.1. Elixe, de forma progresivamente 

autónoma, as súas lecturas persoais, 

expresando os seus gustos e intereses 

e creando o seu propio canon 

individual ou de grupo á marxe de 

propostas establecidas. 

 

 
1.2. Explica o contido das obras 

literarias lidas, comentando o seu 

tema e argumento, recoñecendo a 

función dos personaxes e expresando 

as súas opinións persoais en relación 

ao grado de interese da obra e o seu 

valor estético. 

 

 
2.1. Le con expresividade textos 

narrativos de intención literaria, 

interpretando adecuadamente as 

pausas, regulando a vocalización e 

utilizando o ton, volume e intensidade 

apropiados ao texto e á intención 

comunicativa do autor, apoiándose 

con xestos ou con calquera outro 

elemento non verbal. 

 

 
2.2. Comprende e compara textos 

narrativos diversos de intención 

literaria, pertencentes a todas as 

épocas, recoñecendo os temas 

próximos á súa propia sensibilidade, 

explicando a intención comunicativa 

do autor. 

 

 
3.1. Le con expresividade textos líricos, 

interpretando adecuadamente as 

pausas, regulando a vocalización e 

utilizando o ton, volume e intensidade 

apropiados ao texto e á intención 



 
mundo que lles rodea. O espazo e 

o tempo da narración. La voz 

narradora. 

 

 
Introdución ao xénero lírico a 

través dos textos. 

 

 
Lectura comparada e 

comprensión de textos poéticos 

de todas as épocas, recoñecendo 

temas próximos á sensibilidade 

do alumnado, a intención 

comunicativa do autor, as 

relacións entre a expresión de 

determinados sentimentos e o 

contexto sociocultural no que 

aparecen, así como a 

permanencia e a evolución dos 

temas e os vínculos con outras 

manifestacións artisticas. 

 

 
A expresión dos sentimentos. 

Trazos esenciais da linguaxe 

poético. Poesía e canción. 

 

 
Introdución ao xénero dramático 

a través dos textos. 

 

 
Lectura expresiva, lectura 

comparada e comprensión de 

textos de xénero dramático de 

todas as épocas, -fragmentos de 

obras ou pezas teatrais breves-, 

recoñecendo temas próximos á 

sensibilidade do alumnado, 

observando e explicando a 

intención comunicativa do autor, 

a forma de expresión propia da 

linguaxe teatral, as relacións 

entre a expresión de sentimentos 

e valores, así como o contexto 

 
textos teatrais tradicionais ou 

actuais, respectando as 

características formais de cada 

xénero e con intención lúdica e 

creativa. 

 

 
6. Consultar e citar 

adecuadamente fontes variadas 

de información, para realizar un 

traballo escolar, en soporte 

papel ou dixital, sobre un tema 

relacionado coa literatura, 

adoptando un punto de vista 

persoal e utilizando algúns 

recursos das tecnoloxías da 

información. 

 
comunicativa do autor e apoiándose 

con xestos ou con calquera outro 

elemento non verbal. 

 

 
3.2. Compara textos líricos de distintas 

épocas, identificando algúns temas e 

recoñecendo algúns trazos básicos da 

evolución dos mesmos ao longo do 

tempo. 

 

 
4.1. Le con expresividade textos 

teatrais, interpretando 

adecuadamente as pausas, regulando 

a vocalización e utilizando o ton, 

volume e intensidade apropiados ao 

texto e á intención comunicativa do 

autor, apoiándose con xestos ou con 

calquera outro elemento non verbal. 

 

 
4.2. Comprende e compara textos 

teatrais diversos, pertencentes a todas 

as épocas, recoñecendo os temas 

próximos á súa propia sensibilidade e 

explicando a intención comunicativa 

do autor. 

 

 
4.3. Relaciona a expresión dramática 

con outras manifestacións artisticas, 

como o cómic, a música, a pintura, a 

fotografía, o cine, etc... 

 

 
5.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria, tomando como 

modelos relatos en prosa, 

microrrelatos, textos en verso, 

fragmentos dramáticos tradicionais ou 

actuais e respectando as 

características formais de cada xénero, 

con intención lúdica e creativa. 



 
sociocultural e a permanencia e 

evolución dos temas, formas e 

vínculos con outras 

manifestacións artisticas. 

 

 
O texto dramático. A variedade 

de códigos -verbais e non verbais- 

que interveñen na 

representación. 

 

 
Creación 

 

 
Redacción de textos con 

intención literaria imitación de 

relatos en prosa, microrrelatos, 

textos en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionais ou 

actuais, respectando as 

características formais de cada 

xénero e con intención lúdica e 

creativa. 

 

 
Consulta de fontes de 

información variadas para a 

realización de traballos escolares 

relacionados coa literatura e cita 

adecuada das mesmas. 

  
6.1. Consulta varias fontes de 

información para desenvolver por 

escrito, con rigor, claridade e 

coherencia, un tema relacionado coa 

literatura, citándoas adecuadamente. 

 

 
6.2. Aporta nos seus traballos escritos 

puntos de vista persoais sobre os 

textos literarios, expresándose con 

rigor, claridade e coherencia. 

 

 
6.3. Utiliza algúns recursos básicos das 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para a realización dos 

seus traballos escolares. 

 

 

Currículo básico de Xeografía e Historia en 2º da ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

 
 

España: a poboación, 

características xerais; a 

organización territorial; a acción 

humana sobre o territorio; os 

problemas medioambientais, a 

contaminación; o 

desenvolvemento sostible; as 

1. Analizar as características da 

poboación española, a súa 

distribución, dinámica e 

evolución, así como os 

movementos migratorios. 
 

2. Coñecer a organización 

territorial de España. 

1.1.Explica a pirámide de poboación 

de España e das diferentes 

comunidades autónomas. 

1.2.Analiza en distintos medios os 

movementos migratorios nas últimas 

tres décadas. 

2.1.Distingue nun mapa político a 

distribución territorial de España: 

Bloque 5. O espazo humano 



 
paisaxes humanizados; as 

cidades. 

 

 
Europa: a poboación, 

desequilibrios, dinámicas, 

movementos migratorios e 

modelos demográficos; 

actividades e políticas 

económicas; desigualdades e 

desequilibrios; as cidades, 

evolución, proceso de 

urbanización, a cidade como 

ecosistema. 

3. Coñecer e analizar os 

problemas e retos 

medioambientais que afronta 

España, a súa orixe e as posibles 

vías para afrontar estes 

problemas. 
 

4. Coñecer os principais espazos 

naturais protexidos a nivel 

peninsular e insular. 
 

5. Identificar as principais 

paisaxes humanizadas 

españolas, identificándoos por 

comunidades autónomas. 
 

6. Recoñecer as características 

das cidades españolas e as 

formas de ocupación do espazo 

urbano. 

7. Analizar a poboación europea, 

en canto á súa distribución, 

evolución, dinámica, 

migraciones e políticas de 

poboación. 

 

8. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan 

en Europa, nos tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

 
 

9. Comprender o proceso de 

urbanización, os seus pros e 

contras en Europa. 

comunidades autónomas, capitais, 

provincias, illas. 

3.1.Compara paisaxes humanizadas 

españolas según a súa actividade 

económica. 

4.1.Sitúa os parques naturais españois 

nun mapa, e explica a situación actual 

dalgúns deles. 

5.1.Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de 

imaxes. 

6.1.Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España, 

botando man de Internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

7.1. Explica as características da 

poboación europea. 

7.2. Compara entre países a poboación 

europea segundo a súa distribución, 

evolución e dinámica. 

8.1.Diferenza os diversos sectores 

económicos europeos. 

9.1. Distingue os diversos tipos de 

cidades existentes no noso continente. 

9.2. Resume elementos que 

diferencien o urbano e o rural en 

Europa. 

 

 

Bloque 6. A Historia 

 
A Idade Media. Concepto 

de Idade Media e as súas 

subetapas: Alta, Plena e 

Baixa Idade Media. Caída 

do Imperio Romano en 

 

1. Describir a nova situación 

económica, social e política 

dos reinos germánicos. 

 
1.1. Compara as formas de vida (en 

diversos aspectos) do Imperio 

Romano coas dos reinos 

germánicos. 



 
Occidente: división 

política e invasións 

xermánicas. Os reinos 

xermánicos e o Imperio 

bizantino (Oriente). O 

feudalismo. O Islam e e l 

proceso de unificación dos 

pobos musulmáns. A 

península ibérica: a 

invasión musulmá (Al- 

Ándalus) e os reinos 

cristiáns. 

 

 
A Plena Idade Media en 

Europa (séculos XII e XIII). A 

evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns. 

Emirato e califato de 

Córdoba, Reinos de 

Castela e de Aragón 

(conquista e 

repoboación). A expansión 

comercial europea e a 

recuperación das cidades. 

A arte románica, gótica e 

islámica. 

 

2. Caracterizar a Alta Idade 

Media en Europa 

recoñecendo a dificultade da 

falta de fontes históricas 

neste período. 

 
 

3. Explicar a organización feudal 

e as súas consecuencias. 

 

 
4. Analizar a evolución dos 

reinos cristiáns e musulmáns, 

nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e 

culturais. 

 

 
5. Entender o proceso das 

conquistas e a repoboación dos 

reinos cristiáns na península 

ibérica e as súas relacións co Al- 

Ándalus. 

 

 
6. Comprender as funcións 

diversas da arte na Idade Media. 

 
2.1. Utiliza as fontes históricas e 

entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

 

 
3.1. Caracteriza a sociedade feudal e 

as relacións entre señores e 

campesiños. 

 

 
4.1. Comprende os oríxenes do 

Islam e o seu alcance posterior. 

 

 
4.2. Explica a importancia de Al- 

Ándalus na Idade Media. 

 

 
5.1. Interpreta mapas que describen 

os procesos de conquista e 

repoboación cristiás na península 

ibérica. 

 

 
5.2. Explica a importancia do 

Camiño de Santiago. 

 

A Baixa Idade Media en 

Europa (séculos XIV e XV). 

A crise da Baixa Idade 

Media: a Peste Negra e as 

súas consecuencias. Al 

Ándalus: os reinos de 

taifas. Reinos de Aragón e 

de Castela. 

 
 

7. Entender o concepto de crise 

e as súas consecuencias 

económicas e sociais. 

6.1. Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

 

 
7.1. Comprende o impacto dunha 

crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

 
 
 

ÍNDICE DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DO ÁMBITO LINGÜÍSTICO E 

SOCIAL I (2.º ESO) 



Para cumprir co currículo básico do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte más o 

completado polas distintas comunidades autónomas, establécese un curso escolar 

distribuído nas seguintes seis unidades didácticas mais as doce de Lingua Galega que seguen 

o establecido no DOG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES 

 

Unidade 

 

1: 

 

É posible viaxar 

 

no tempo? 

 

Unidade 2: Aprende a organizarte 

 
Unidade 3: Diferentes pero iguais 

 
Unidade 

 
4: 

 
Unha sociedade en 

 
crise 

 
Unidade 5: Convivir na cidade 

 
Unidade 6:Vivir ao aire libre 

 
 

TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DO ÁMBITO 

LINGÜÍSTICO E SOCIAL I (2.º ESO) 

 
 

Distribución das unidades didácticas no curso escolar: 



 

UNIDADES 
 

TRIMESTR 

E 

 

Unidade 1: É posible viaxar no tempo? 
 

1.º 

 

Unidade 2: Aprende a organizarte 
 

1.º 

 

Unidade 3: Diferentes pero iguais 
 

2.º 

 

Unidade 4: Unha sociedade en crise 
 

2.º 

 

Unidade 5: Convivir na cidade 
 

3.º 

 

Unidade 6: Vivir ao aire libre 
 

3.º 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DO ÁMBITO 

LINGÜÍSTICO E SOCIAL I (2.º ESO) 
 
 
 

Unidade didáctica 1: É posible viaxar no tempo? Temporalización: 1.er trimestre 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

• Recoñecemento de substantivos. 

• Formación de palabras: lexemas e morfemas 

• Sons e letras. 

• A literatura como forma de comunicación. 

 
• A orixe da literatura: epopeas e cosmogonías. 

 
• O verso e a prosa como formas de expresión. 

 
• Os xéneros literarios (trazos característicos): a lírica, a narrativa, o 



 
teatro e outros textos. 

• El léxico castellano 

 

• Europa e a unión europea. 
 

• A civilización romana. 
 

 

• Os pobos xermánicos 
 

• A Idade Media 
 

 

• Europa entre os séculos V-X 

Criterios 

específicos 

para a 

avaliación da 

Unidade 

Didáctica 

• Recoñecer os substantivoss. 

 
 

• Comprender as características que definen a literatura como sistema 

de comunicación 

 

• Apreciar o valor estético dos textos literarios. 

 
• Entender o sentido dos primeiros textos literarios. 

 
• Diferenciar as formas de expresión en textos literarios de calquera 

xénero. 

 

• Analizar trazos característicos de textos literarios. 

 
• Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos doutras 

obras. 

 

• . Analizar as características da poboación española, a súa distribución, 

dinámica e evolución, así como os movementos migratorios. 

 

• . Coñecer a organización territorial de Europa 

 
• Coñecer e analizar a Idade Media 



Indicadores de 

logro de 

estándares de 

aprendizaxe 

avaliables 

• Identifica e analiza os substantivos dun texto. 

 
• Aprende o significado de palabras novas. 

 
• Recoñece a relación de sinonimia entre un grupo de palabras. 

 
• Forma adxectivos a partir de substantivos utilizando sufixos. 

 
• Extrae información dun texto narrativo, interpreta o seu sentido e 

analiza e valora a súa forma e o seu contido. 

 

• Escribe textos narrativos ortografica e gramaticalmente correctos. 

 
• Comprende e valora distintos textos literarios. 

 
• Acode a diversas fontes (dicionarios, páxinas web, etc.) para 

documentarse sobre a información que se pide. 

 

• Coñece os elementos da literatura como forma de comunicación. 

 
• Identifica a forma de expresión empregada polos textos literarios. 

 
• Recoñece os trazos polos que un texto pertence a un determinado 

xénero literario. 

 

• Analiza recursos literarios dos textos. 

 
• Crea un texto literario a partir dun fragmento que serve como modelo. 

 

 



 
 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 
 

1. Competencia para aprender a aprender: utilizar os conceptos lingüísticos e 

literarios para desenvolver hábitos e destrezas na aprendizaxe persoal. 

 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar e 

comunicar os contidos relacionados con calquera tema e con nocións 

fundamentais da literatura, expresándoos de forma correcta, e aprender 

novos recursos lingüísticos e literarios a través das actividades e os textos 

suscitados. 

 

3. Competencia dixital: busca e selección de información xeral de carácter 

lingüístico e literario por medio das TIC e recoñecer a utilidade das fontes 

empregadas. 

 

4. Conciencia e expresións culturais: coñecemento, comprensión e valoración 

das diferentes manifestacións culturais, especialmente as literarias e a súa 

relación con outras manifestacións artisticas, de modo que se adquiran 

diferentes códigos artisticos e culturais para empregalos como forma de 

comunicación. 

 

5. Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: valoración e execución 

proxectos persoais no ámbito lingüístico e literario. 



Unidade didáctica 2: Aprende a 

organizarte. 
Temporalización: 1.er trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

• Recoñecemento de adjetivos. 

• Sinonimia e antonimia. 

• Uso correcto de b. 

• Extraer información, interpretar e valorar textos descritivos. 

• Planificar, escribir e corrixir textos descritivos. 

• Características xerais da lírica (temas e formas que definen o xénero). 

• Os diferentes temas dos textos líricos (sentimentos e emocións ―lírica 

amorosa e lírica satirica― e conceptos ―a vida e a morte, os obxectos e 

a arte―). 

• As diferentes formas dos textos líricos (lírica en prosa, lírica en verso e 

pictogramas). 

• Elementos fundamentais para a análise dun texto lírico. 

• Relación da lírica con outras artes. 

• Algúns autores e obras representativos da lírica. 

• Escribir un texto narrativo. 

• Extraer información, interpretar e valorar textos narrativos 

•  A organización territorial de España 5. 

•  Problemas e retos medioambientales 

• . As paisaxes naturais españois 

  
 

Criterios 

específicos 

para a 

avaliación da 

Unidade 

Didáctica 

• Recoñecer os adxectivos dun texto e explicar os seus valores 

expresivos. 

• Aprender o significado de palabras novas, dos seus antónimos e 

sinónimos e utilizalas ao escribir unha descrición. 

• Utiliza correctamente a grafía b en palabras de uso habitual. 

• Escribir textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico 



 preciso. 

• Extraer información, interpretar o sentido e valorar a forma e o 

contido dun texto descritivo. 

• Aprender as características xerais da lírica. 

• Repasar aspectos da linguaxe literaria. 

• Comprender e valorar a linguaxe da lírica e algúns textos 

representativos deste xénero. 

• Comprender e valorar as diferentes formas dos textos líricos. 

• Comprender e valorar as relacións dos textos líricos con outras artes. 

• Crear composicións líricas a partir de modelos. 

• Analizar textos líricos. 

• Investigar sobre algúns autores e obras representativos da lírica. 

• Explicar as características da poboación europea. 

 
• Comparar entre países a poboación europea según a súa distribución, 

evolución e dinámica. 

 

• Localizar no mapa mundial os continentes e as áreas más densamente 

poboadas. 

 

• Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidad de 

poboación e as migraciones. 

 

• . Explica o impacto das oleadas migratorias nos países de orixe e nos de 

acolleita. 

• . Analizar o impacto dos medios de transporte na súa contorna. 

Indicadores de 

logro de 

estándares de 

aprendizaxe 

avaliables 

• Recoñece os adxectivos dun texto e explica os seus valores expresivos. 

• Aprende o significado de palabras novas, das súas antónimos e 

sinónimos e utilízaas ao escribir unha descrición. 

• Utiliza correctamente a grafía b en palabras de uso habitual. 

• Escribe textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico 

preciso. 

• Extraer información, interpretar o sentido e valorar a forma e o 

contido dun texto descritivo. 

• Aprende as características xerais da lírica. 

• Repasa aspectos da linguaxe literaria. 

• Comprende e valora a linguaxe da lírica e algúns textos representativos 

deste xénero. 

• Comprende e valora as diferentes formas dos textos líricos. 

• Comprende e valora as relacións dos textos líricos con outras artes. 



 • Crea composicións líricas a partir de modelos. 

• Analiza textos líricos. 

• Investiga sobre algúns autores e obras representativos da lírica. 

• . Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en España. 

• Explica as características da economía española. 

• España, a súa orixe e as posible vías para afrontar estes problemas. 

• Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e 
insular. 

 

• Clasificar as principais paisaxes humanizados españois a través de 
imáxenes. 

 

• Recoñecer as características das cidades españolas e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

 

• Entender o feudalismo 

 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 
 

Unidade didáctica 3: Diferentes pero iguais Temporalización: 2.ou trimestre 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

• Os determinantes. 

• Palabras polisémicas. 

• Formación de adxectivos a partir de substantivoss. 

• Uso correcto da letra v. 

• Extraer información, interpretar e valorar textos descritivos de carácter 

obxectivo. 

• Planificar, escribir e revisar textos descritivos. 

• Características xerais da narrativa (temas e formas que definen o xénero). 

• Os diferentes temas dos textos narrativos (aventuras, amor, outros). 

• As diferentes formas dos textos narrativos: narrativa extensa (epopea, 

novela) e narrativa breve (microrrelato, conto tradicional, conto de 

autor). 

• Os textos narrativos en prosa e en verso. 



 • Narración, descrición e diálogo nos textos narrativos. 

• Espazo e tempo na narrativa extensa (novela). 

• Elementos fundamentais para o análise dun texto narrativo. 

• Relación da narrativa con outras artes. 

• Algúns autores e obras representativos da narrativa. 

 

Criterios • Identificar e clasificar os determinantes dun texto. 
específicos 

para a • Formar adjetivos a partir de substantivos. 

avaliación da • Recoñecer nun dicionario palabras polisémicas. 
Unidade 

Didáctica • Usar correcto da letra v. 

 • Extraer información, interpretar e valorar textos descritivos de 

carácter obxectivo. 

 
• Planificar, escribir e revisar textos descritivos. 

 
• Aprender as características xerais da narrativa. 

 
• Comprender e valorar os elementos da narrativa e dalgúns textos 

representativos deste xénero. 

 
• Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 

 
• Distinguir narración, descrición e diálogo nun fragmento narrativo. 

 
• Comprender e valorar os diferentes temas dos textos narrativos. 

 
• Comprender e valorar as relacións dos textos narrativos con outras 



 artes. 
 

• Crear composicións narrativas a partir de modelos. 

• Analizar e comentar textos narrativos a partir dunhas pautas. 

• . Entender a sucesión das etapas prehistóricas e históricas. 

• Identificar, nomear e clasificar diferentes fontes históricas. 

• . Explicar as características de cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e 

interpretación. 

• Distinguir a diferente escala temporal de etapas como a Prehistoria e a 

Historia Antiga. 

• Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e 

acontecementos históricos más relevantes da Prehistoria e a Idade 

Antiga para adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

• . Entender que os acontecementos e procesos ocorren ao longo do 

tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

Indicadores de 

logro de 

estándares de 

aprendizaxe 

avaliables 

• Identifica e clasifica os determinantes dun texto. 

• Forma adjetivos a partir de substantivos. 

• Recoñece nun dicionario palabras polisémicas. 

• Usa correcto da letra v. 

• Extrae información, interpretar e valora textos descriptivos de carácter 

obxectivo. 

 

• Planifica, escribe e revisa textos descriptivos. 

 
• Aprende as características xerais da narrativa. 



 • Comprende e valora os elementos da narrativa e dalgúns textos 

representativos deste xénero. 

• Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 

• Distingue narración, descrición e diálogo nun fragmento narrativo. 

• Comprende e valora as diferentes formas dos textos narrativos. 

• Comprende e valora as relacións dos textos narrativos con outras artes. 

• Crea composicións narrativas a partir de modelos. 

• Analiza e comenta textos narrativos a partir dunhas pautas. 

• . Recoñece os cambios históricos que caracterizan cada etapa histórica. 

• Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

• . Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan 

restos materiais ou textuais. 

• Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

relevantes utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

• Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos. 

 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 
 

Unidade didáctica 4: Unha sociedade en crise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

• Os pronomes. 

• Hiperonimia. 

• Creación de palabras novas mediante sufixos. 

• Ortografía da letra h. 

• Extraer información, interpretar e analizar unha noticia. 

• Planificar, escribir e revisar unha noticia. 

• Características xerais do teatro (temas e formas que definen o xénero). 

• Os diferentes temas dos textos dramáticos (paixóns, o cotián, outros). 

• As diferentes formas dos textos dramáticos: teatro breve (loa, farsa) e 

teatro extenso (traxedia, comedia, auto). 

• Os textos dramáticos en prosa e en verso. 

• Narración, descrición e diálogo nos textos dramáticos. 

• Elementos fundamentais para a análise dun texto narrativo. 

• Relación do teatro con outras artes. 

• Algúns autores e obras representativos do teatro. 

• . A crise do século III e caída do Imperio romano 

Criterios 

específicos 

para a 

avaliación da 

Unidade 

Didáctica 

• Identificar e clasificar os pronomes dun texto. 

• Diferenciar determinantes e pronomes. 

• Recoñecer a relación de hiperonimia entre palabras. 

• Crear palabras novas mediante sufixos. 

• Deducir o significado dunha palabra a partir do sufixo. 



 • Empregar correctamente a grafía h. 

• Extraer información, interpretar e analizar unha noticia. 

• Planificar, escribir e revisar unha noticia. 

• Coñecer os elementos propios do teatro como xénero literario. 

• Identificar textos dramáticos, tanto se están escritos en prosa 

como en verso. 

• Recoñecer os principais temas e formas dun texto dramático. 

• Comentar un texto dramático seguindo as pautas facilitadas. 

• Comprender a relación entre o teatro e outras artes. 

• Apreciar as calidades estéticas dun texto dramático. 

• Adquirir o gusto por ler textos dramáticos de forma autónoma. 

• Aprender a crear textos dramáticos. 

• Recoñecer a importancia do descubrimento da escritura. 

• . Recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na historia 

da Roma antiga. 



Indicadores de 

logro de 

estandares de 

aprendizaxe 

avaliables 

• Identifica e clasifica os pronomes dun texto. 

• Diferencia determinantes e pronombres. 

• Recoñece a relación de hiperonimia entre palabras. 

• Crear palabras novas mediante sufixos. 

• Deduce o significado dunha palabra a partir do sufixo. 

• Emprega correctamente a grafía h. 

• Extrae información, interpreta e analiza unha noticia. 

• Planifica, escribe e revisa unha noticia. 

• Coñece os elementos propios do teatro como xénero literario. 

• Identifica textos dramáticos, tanto se están escritos en prosa como en 

verso. 

• Recoñece os principais temas e formas dun texto dramático. 

• Comenta un texto dramático seguindo as pautas facilitadas. 

• Comprende a relación entre o teatro e outras artes. 

• Aprecia as calidades estéticas dun texto dramático. 

• Adquire o gusto por ler textos dramáticos de forma autónoma. 

• Aprende a crear textos dramáticos. 

 



 
• . Entende que significou a ‘romanización' en distintos ámbitos sociais e 

xeográficos. 

• . Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio romano 

coas dos reinos xermánicos. 

• . Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado 

 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 

 

Unidade didáctica 5: Convivir na cidade  

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

• Os verbos. 

• Anglicismos. 

 
• Ortografía de g/ j/ gu/ gü. 

 
• Extraer información interpretar e analizar textos expositivos. 



 
• Planificar, escribir e revisar un texto expositivo. 

• Características xerais doutros tipos de texto (temas e formas). 

• Os diferentes temas doutros tipos de texto (literatura, filosofía, historia, 

outros). 
 

• As diferentes formas doutros tipos de texto: tratado, diario, epístola, 

diálogo, ensaio. 
 

• Outros tipos de texto en prosa e en verso. 

• Narración, descrición e diálogo noutros tipos de texto. 

• Elementos fundamentais para o análise doutros tipos de texto. 

• Relación da literatura con outras artes. 

• Algúns autores e obras representativos doutros tipos de texto. 
 

• . Introdución á Idade Media. Concepto e etapas 

 
• Imperio bizantino 

 
• A arte bizantina 

 
• Os visigodos 

 
• Nacemento e expansión do Islam. Mahoma 

 
• Carlomagno. A ruptura da unidade imperial. O Tratado de Verdún 

 
• A arte prerrománica 

 
• feudalismo. Orixe e características. O feudo 

 
• . Economía e sociedade feudal 

 
• . Conquista da península ibérica polos musulmáns. Etapas 

 
• . Economía e sociedade na Al Ándalus 

 
• . A arte islámico 

 
• . Os reinos cristiáns 

Criterios 

específicos 

para a 

• Identificar e analizar os verbos dun texto. 

• Recoñece un anglicismo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avaliación da 

Unidade 

Didáctica 

• Usar correctamente as grafías g/ j/ gu/ gü. 

• Extraer información interpretar e analizar textos expositivos. 

• Planificar, escribir e revisar un texto expositivo. 

• Coñecer os elementos doutros tipos de texto. 

• Identificar outros tipos de texto tanto se están escritos en prosa como en 

verso. 
 

• Recoñecer os principais temas e formas doutros tipos de texto. 

• Comentar outros tipos de texto seguindo as pautas facilitadas. 

• Comprender a relación entre a literatura e as demais artes. 

• Apreciar as calidades estéticas doutros tipos de texto. 

• Adquirir o gusto por ler outros tipos de texto de forma autónoma. 

• Aprender a crear outros tipos de texto. 

• Describir a nova situación económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 
 

• Caracterizar a Alta Idade Media en Europa recoñecendo a dificultade 

da falta de fontes históricas neste período. 
 

• . Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 
 

• Analizar a evolución dos territorios musulmáns na península, 

describindo as súas etapas políticas, así como os cambios económicos, 

sociais e culturais que introduciron. 
 

• Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, 

relacionándoa co proceso de reconquista e o concepto patrimonial da 

monarquía. 

Indicadores de 

logro de 

estándares de 

aprendizaxe 

avaliables 

• Identifica e analiza os verbos dun texto. 

 
• Recoñece un anglicismo. 

 
• Usa correctamente as grafías g/ j/ gu/ gü. 

 
• Extrae información interpretar e analizar textos expositivos. 

 
• Planifica, escribe e revisa un texto expositivo. 



 
• Coñece os elementos doutros tipos de texto. 

 
• Identifica outros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como en 

verso. 

 

• Recoñece os principais temas e formas doutros tipos de texto. 

 
• Comenta outros tipos de texto seguindo as pautas facilitadas. 

 
• Comprende a relación entre a literatura e as demais artes. 

 
• Aprecia as calidades estéticas doutros tipos de texto. 

 
• Adquire o gusto por ler outros tipos de texto de forma autónoma. 

 
• Aprende a crear outros tipos de texto. 

 

• . Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio 

Romano coas dos reinos germánicos. 

• Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

• Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 

campesiños. 

• Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 
 

 

Unidade didáctica 6: Vivir ao aire libre 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

• Adverbios e preposiciones. 

• Formar substantivoss e adjetivos a partir dun verbo. 

• Ortografía de x. 

• Extraer información, interpretar e analizar un texto. 

• Planificar, escribir e revisar un texto de opinión. 

• Características xerais dos períodos da historia da literatura ata a primeira 

metade do século XX. 



 • Características da literatura da Antigüidade e textos representativos (os 

mitos). 

• Aspectos para mellorar un comentario de texto literario. 

• . O avance da Reconquista 

 
• A Igrexa. Novas órdenes monásticas 

 
• A arte románica: arquitectura 

 
• . A arte románica: escultura e pintura 

 
• rexurdir das cidades: el comercio 

 
• A cultura. Nacemento das universidades 

 
• A sociedade baixomedieval 

 
• Castella e Aragón na Baixa Idade Media 

 
• As institucións medievais 

 
• Evolución dos reinos europeos. As relacións internacionais 

 
• A crise do siglo XIV 

 
• A arte gótica: arquitectura 

• . A arte gótico: escultura e pintura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios 

específicos 

para a 

avaliación da 

Unidade 

Didáctica 

• Recoñecer adverbios e preposiciones nun texto. 

• Formar substantivoss e adjetivos a partir dun verbo. 

• Usar correctamente a grafía x. 

• Extraer información, interpretar e analizar un texto. 

• Planificar, escribir e revisar un texto de opinión. 

• Características xerais dos períodos da historia da literatura ata a primeira 

metade do século XX. 

• Aprender as características xerais dos perí odos da historia da literatura ata a 

primeira metade do século XX. 

• Repasar aspectos e recursos da linguaxe literaria. 

• Comprender e valorar os trazos característicos dos textos literarios dunha 

época. 

• Crear composicións literarias a partir de modelos. 

• Analizar textos literarios de diferentes xéneros. 

• Investigar sobre algúns autores e obras representativos da literatura. 

• . Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na península ibérica e as súas relacións coa Al -Ándalus. 
 

• Comprender as funcións diversas da arte na Idade Media. 
 

• Describir as relacións culturais de cristiáns, musulmáns e xudeos, 

especificando as súas colaboracións e influencias mutuas. 

• Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

Indicadores de 

logro de 

estándares de 

aprendizaxe 

avaliables 

• Recoñece adverbios e preposiciones nun texto. 

• Forma substantivos e adjetivos a partir dun verbo. 

• Usa correctamente a grafía x. 

• Extrae información, interpreta e analiza un texto. 

• Planifica, escribe e revisa un texto de opinión. 

• Aprende as características xerais dos períodos da historia da literatura ata a 

primeira metade do século XX. 

• Repasa aspectos e recursos da linguaxe literaria. 

• Comprende e valorar os trazos característicos dos textos literarios dunha 

época. 

• Crea composicións literarias a partir de modelos. 



 • Analiza textos literarios de diferentes xéneros. 

• Investiga sobre algúns autores e obras representativos da literatura. 

• . Explica a importancia da Al-Ándalus na Idade Media. 
 

• Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 

repoboación cristiás na península ibérica. 

• . Describe características da arte bizantino, prerrománico, 

románico, gótico e islámico 

• Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

5 

SIE 

6 

CEC 
 
 
 
 

 

METODOLOXÍA 
 
 

 
Utilizarase unha metodoloxía mixta: indutiva e dedutiva. A indutiva serve para motivar a participación 

dos alumnos mediante o uso de: 

‒Pequenos debates nos que se intentará detectar as ideas previas, preconcepcións ou esquemas 

alternativos do alumno como produto do seu experiencia persoal. 

‒Elaboración de avaliacións individuais das actividades analizadas co uso de materiais de apoio 

complementarios e conclusións deducidas das mesmas. 

O método dedutivo e o uso das estratexias expositivo-receptivas favorecen a actividade mental como 

complemento ao proceso de aprendizaxe indutiva. Para iso, presentarase cada idea, concepto ou feito 

cunha experiencia, o máis sinxela posible. 

A profesora guía e gradúa este proceso suscitando actividades nas que é necesario consultar diversas 

fontes de información, recoller información no exterior do aula, e, ademais, debe fomentar o rigor no uso 

da linguaxe. En todas as actividades é conveniente reflexionar sobre o realizado, recompilar o que se 

aprendeu, analizar o avance en relación coas ideas previas (punto de partida) e facilitar ao alumno a 

reflexión sobre habilidades de coñecemento, procesos cognitivos, control e planificación da propia 

actuación, toma de decisións e a comprobación de resultados. 

A intervención do profesorado vai encamiñada a que o alumnado constrúa criterios sobre as propias 

habilidades e competencias en campos específicos do coñecemento e do seu quefacer como estudante. 



 
 
 
 
 
 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 
 
 

Procedementos 

de avaliación 

Recolleita de datos por análise sistemático do traballo do alumno (caderno, 

tarefas). 

Realización de probas escritas ao longo da unidade didáctica. 
 

Valoración dos traballos e actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa do progreso do alumno (logros, problemas de 

aprendizaxe por medio de follas de rexistro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 

de avaliación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en probas escritas: 

‒Número de erros na realización das 

probas ou actividades escritas. 

‒Porcentaxes de notas de devanditas 

probas. 

‒Número de sesións realizadas coas 

NNTT. 

‒Número de traballos presentados. 
 

‒Número de incidencias e anécdotas 

no comportamento do alumno en 

clase. 

Evidencia (Observable) 
 

‒Preguntas orais, participación en 

clase, presentación e interese na 

elaboración de tarefas: 

‒No control das tarefas diarias débese 

observar se están ben, mal, se o 

entende ou non o entende por 

medio do análise do caderno ou 

traballos do alumno. 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

No relativo aos criterios de cualificación serán os seguintes: 

PRUEBAS OBJETIVAS  55% 

TRABAJOS O EXÁMENES SOBRE LAS LECTURAS PROGRAMADAS 20% 

TRABAJO DIARIO, INTERÉS, RESPETO 25% 

 
 

 

A nota da avaliación resultará da suma da cualificación obtida en cada un dos apartados anteriores  

( precisarase un mínimo dun 4 sobre 10 en cada un para facer media ata acadar un mínimo de 5). 
 

Os erros de presentación e corrección ortográfica, gramatical, semántica... descontarán en cada 



proba ata 2 puntos menos . 

 

Na proba de septiembre levarán, elixidos por eles, un libro dos da lectura obrigatoria de ambolas duas línguas. 
 
 

A recuperación de avaliacións pendentes levarase a cabo mediante probas escritas ou traballos na 

seguinte avaliación ou a final de curso. 
 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Segundo PMAR 
 

Libros de consulta e material da aula 
 

Programa de Mellora. Ámbito sociolingüístico I.Editorial Xerais 
·  
·  
·  
·  
· Uso da pantalla dixital e os recursos que se consideren oportunos na rede. 

 
· Material fotocopiado, referente a aspectos concretos de ortografía, morfoloxía, léxico ou calquera 
outra necesidade específica que se detecte. 

· Dicionarios 
 

 
LECTURAS OBRIGATORIAS. 
 

· Tres libros de lectura obrigatoria en  
 

· Lingua Galega : 
 
 

▪ A lingua das bolboretas  de Manuel Rivas. Edit. Xerais. 
▪ O misterio de Portomarín. Antía Yañez. Edi Galaxia 
▪ Conta nove estrellas. Andrea Maceiras Edit. Xerais 

 
· e tres en Lingua Castelá. 

 
 
 
·  
 

 
 
 

1º Evaluación  Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé  

2ºEvaluación Nessman, Philippe: Los que soñaban con la luna. Casals 

3ºEvaluación Lozano, David: Desconocidos.  Edebé. 


