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 Avaliación: Instrumentos e criterios de cualificación e avaliación 

 Recuperación da materia suspensa 

 Metodoloxía 
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SEGUNDA PARTE 
 A avaliación inicial 

 Criterios de cualificación, procedementos e instrumentos de avaliación 
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TERCEIRA PARTE 
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 Actividades complementarias e extraescolares 

 Proxecto lector 

 Plan tics 

 

 

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

cun total de 800 alumnos que proveñen na súa maioría dos colexios adscritos ao centro aínda que 

tamén proceden doutros IES concertados ou públicos.  

Antes de detallar os obxectivos xerais deste proxecto didáctico cremos necesario facer 

énfase no que debe constituír o obxectivo prioritario do ensino do galego en ESO e no 

BACHARELATO non sendo outro que o de potenciar unha muda das actitudes sociais sobre a 

cuestión da lingua. Tendo isto en conta a nosa perspectiva será a de gañar falantes para o idioma. 

Este obxectivo desenvólvese en dúas frontes: por un lado creando as condicións para unha 

recuperación lingüística daqueles nenos educados en castelán de maneira que a muda das actitudes 

estea acompañada pola asunción dunha praxe galego-falante; por outro tratando de afirmar esta 

praxe lingüística nos alumnos galego falantes, por canto as valoracións negativas historicamente 

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

profundidade. 
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Esta tarefa vese notablemente obstaculizada pola redución do galego a “unha disciplina 

máis” aínda que con connotacións especiais produto da situación social desta lingua da que a 

mentalidade do alumno de ESO e do BACHARELATO é fiel eco. Así relegada a este papel non é 

inhabitual escoitar por parte dos discentes, obedecendo sen dúbida a un pragmatismo bastante 

incompresible, “o galego non compensa ou non é útil”. Fronte a esta presión do social os 

argumentos e capacidade de convicción do profesor quedan moi minimizados. 

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

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

son incapaces de construír unha oración correctamente e o peor de todo é que os prexuízos 

existentes impiden moitas veces unha melloría aceptable. 

É importante non esquencer a porcentaxe de alumnos e alumnas inmigrantes 

recentemente chegados a Galicia que non teñen coñecementos previos na materia. A maioría deles 

proveñen de países hispanofalantes e non teñen unha atención especial na aprendizaxe da Lingua 

Galega. Están integrados na aula ordinaria ao lado do alumnado nativo. Sería conveniente crear un 

grupo no que se puidese levar a cabo unha especie de inmersión lingüística acorde coa súa 

situación para conseguir os obxectivos desexables. 
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PRIMEIRA PARTE 

   

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

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

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 

demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

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

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

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

adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

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

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

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

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
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deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

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

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

á súa conservación e mellora. 

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

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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

Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 

exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 
 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

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

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

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

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

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

adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun método rigoroso. Por 

outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa relación do ser 

humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental.  

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

destacamos os seguintes:   

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

para a vida futura.  

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

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

Comunicación lingüística (CCL)  

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

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e dado 

que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse aquí 

aqueles que favorecen a súa transversalidade.  

Destacamos, pois, os descritores seguintes:  
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• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

• Manter unha actitude favorable cara á lectura.  

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

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

interlocutor…  

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

comunicativas.  

Competencia dixital (CD)  

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

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

comunicación cuxo ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática. A produción de procesos 

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

o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e alumnas.  

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

• Empregar distintas fontes para a busca de información.  

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

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

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  

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

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

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

a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos sobre as 

manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo literario... fan 

desta área un cauce perfecto para adestrar a competencia.  

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores:  

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.  

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

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
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• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián.  

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

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

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

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

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

contextualización da comunicación lingüística e literaria propias da área e a importancia da crítica 

textual fan fundamental o traballo desta competencia.  

Para iso, adestraremos os seguintes descritores:  

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

fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 

referendado por unha constitución.  

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

resolución de conflitos.  

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

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

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

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

persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se poderán 

extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas deben 

recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan superar dificultades no traballo e na 

consecución de metas establecidas.  

Os descritores que priorizaremos son:  

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.  

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

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

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

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  

Aprender a aprender (CAA) 

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

alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. 

Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que é unha área que 

favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe 

extrapolables a outras áreas e contextos.  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:  

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

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

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

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

interdependente...  

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

resultados intermedios.  

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.  

CRITERIOS METODOLÓXICOS QUE SE HAN USAR NA ÁREA 

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

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

 

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

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

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

aprendizaxe dos alumnos noutras áreas.  

 

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

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

son, obviamente, extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  

 

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

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en 

grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o 
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enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a 

competencia comunicativa.  

 

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes 

no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples facilita 

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

se adquiran para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe. 

 

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

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

tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de 

aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Primeiro de ESO 

 

· Libro de texto: Lingua e literatura 1º ESO da editorial Anaya.  
 

· Tres libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao comezo do 

curso, tras a avaliación inicial de cada un deles e, especificamente o profesorado que 

imparta clase no nivel, determinará ao principio do curso as lecturas obrigatorias do 

mesmo, tendo en conta as características do conxunto do alumnado dos grupos e as 

necesidades específicas de alumnos e alumnas determinados/as.  
 

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

calquera outra necesidade específica que se detecte.   

· Dicionarios de Lingua Galega.  
 

 

 

Segundo de ESO 

 

Libro de texto: Lingua e literatura 2º ESO da editorial Rodeira. 

 

· Tres libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao comezo do 

curso, tras a avaliación inicial de cada un deles e, especificamente o profesorado que 

imparta clase no nivel, determinará ao principio do curso as lecturas obrigatorias do 
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mesmo, tendo en conta as características do conxunto do alumnado dos grupos e as 

necesidades específicas de alumnos e alumnas determinados/as.  
 

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

calquera outra necesidade específica que se detecte.  
· Dicionarios de Lingua Galega.  

Terceiro de ESO 

 Libro de texto: Lingua e literatura 3º ESO da editorial Anaya. 

 

· Tres libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao comezo do 

curso, tras a avaliación inicial de cada un deles e, especificamente o profesorado que 

imparta clase no nivel, determinará ao principio do curso as lecturas obrigatorias do 

mesmo, tendo en conta as características do conxunto do alumnado dos grupos e as 

necesidades específicas de alumnos e alumnas determinados/as.  
 

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

calquera outra necesidade específica que se detecte.   

· Dicionarios de Lingua Galega.  
 

Cuarto de ESO 

 

Libro de texto: Lingua e literatura 4º ESO da editorial Rodeira. 

 

· Tres libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao comezo do 

curso, tras a avaliación inicial de cada un deles e, especificamente o profesorado que 

imparta clase no nivel, determinará ao principio do curso as lecturas obrigatorias do 

mesmo, tendo en conta as características do conxunto do alumnado dos grupos e as 

necesidades específicas de alumnos e alumnas determinados/as.  
 

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

calquera outra necesidade específica que se detecte.   

· Dicionarios de Lingua Galega. 
 

 
ENSINANZA SECUNDARIA POSTOBRIGATORIA: BACHARELATO. 

Primeiro de bacharelato 

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

· Tres libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao comezo do 

curso, tras a avaliación inicial de cada un deles e, especificamente o profesorado que 

imparta clase no nivel, determinaráao  principio do curso as lecturas Obrigatorias do 

mesmo, tendo en conta as características do conxunto do alumnado dos grupos e as 
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necesidades específicas de alumnos e alumnas determinados/as. 
 

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

calquera outra necesidade específica que se detecte.   

· Dicionarios de Lingua Galega. 
 

  
Segundo de bacharelato 

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

Dous libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao comezo do 

curso, tras a avaliación inicial de cada un deles e, especificamente o profesorado que 

imparta clase no nivel, determinará ao principio do curso as lecturas obrigatorias do mesmo, 

tendo en conta as características do conxunto do alumnado dos grupos e as necesidades 

específicas de alumnos e alumnas determinados/as.  

 

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

calquera outra necesidade específica que se detecte.   

· Dicionarios de Lingua Galega.   

· Material específico para preparar as  probas de Selectividade. 
 

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

especialmente na presenza do galego en Internet. Empregaremos para iso os ordenadores con que 

conta o instituto e visitaremos diferentes páxinas web en galego. 

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

man fundamentalmente de textos xornalísticos, de revistas, e aínda de textos confeccionados polo 

profesor ou polos propios alumnos, preferíndoos aos textos literarios no relativo aos primeiros 

cursos. 

 

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

Os alumnos/as disporán de varios exemplares dos libros de lectura en cada avaliación para 

facilitarlles o traballo. Por outra banda, sempre que sexa posible, faremos visitas á biblioteca e 

comentaremos diversos aspectos da materia vista na aula a través do material existente. 

 

 

PRIMEIRO DA ESO 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 1.º ESO 
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  1. Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e 

con diferentes intencións comunicativas. 

  2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 

audiovisual, desenvolvendo un pensamento crítico. 

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

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

temas de actualidade.  

  5.  Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude crítica ante 

os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

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

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

  8.  Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención comunicativa, 

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

académica.  

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

intencións comunicativas. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información, consultar modelos 

de composición escrita e solucionar dúbidas de traballo. 

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

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

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

ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

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

15.  Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

16.  Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

17.  Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas 

e progresar na aprendizaxe autónoma. 

18.  Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

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

textos. 

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

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

textos. 

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

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

culturais.  

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

25.  Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.  
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26.  Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu contorno familiar e o 

do resto do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso de normalización da 

lingua. 

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

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

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

xéneros. 

30. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros, 

relacionándoos coa súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión. 

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

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

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

 
ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

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

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

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

súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

Escoitar 

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

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

do alumnado. 

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

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

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

cooperación e de respecto. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas informativos. 

Falar 

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

textos orais sobre temas de actualidade. 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude 
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crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

aclaracións, intercambio de opinións e exposición de conclusións). 

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

do discurso, prácticas orais formais e informais. 

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

Ler 

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

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

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

normas e instrucións de uso. 

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

fundamentalmente textos narrativos. 

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

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

educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

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

composición escrita. 

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

lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de 

comunicación. 

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

aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

 

Escribir 

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

coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

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

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

B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación, 
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fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

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

especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

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

narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores 

ortográficos) na planificación, revisión e presentación dos escritos. 

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

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

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

traballados na aula. 

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

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

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

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

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

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

non flexivas para a creación e comprensión de textos. 

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

persoal. 

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

temporais e explicativos. 

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

oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto. 

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

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

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

erro como parte do proceso. 

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

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se 
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eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

pobo. 

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

B4.3. A lusofonía. 

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

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

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

necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

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

B4.7. Os prexuízos lingüísticos. 

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

diatópicas do galego. 

Bloque 5. Educación literaria 

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

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

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

asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

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

grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

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

determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos 

dos textos. 

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

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

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

B5.8. Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos 

que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a 

resolución de dúbidas de traballo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

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

de actualidade) e elaborar un resumo. 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 

(noticias de actualidade). 

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

resumos. 

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

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

progresiva autonomía. 

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

textos orais do ámbito social e académico. 

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

autonomía. 

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

espontáneas como planificadas. 

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

(intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións 

alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre, volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

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

comunicación, analizar criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

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

programas informativos. 

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

comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
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atopadas. 

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

discriminacións. 

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

orais planificadas e participar de forma construtiva en diversas interaccións 

comunicativas. 

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

relevantes e incorporalos ás súas producións. 

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

atractivas. 

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

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de 

produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 

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

pronuncia da lingua galega. 

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

habitual do seu contexto. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

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

regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome 

átono, así como a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema 

fricativo palatal xordo). 

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

(fraseoloxía adecuada). 

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

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

intercambiar opinións e expoñer conclusións). 

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

regras de interacción. 
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LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa 

moderadora nos debates e coloquios. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de 

forma individual ou en grupo. 

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

informais breves. 

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

os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en 

público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

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

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

producións orais. 

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

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

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

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

ou social. 

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

expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá 

indicacións ou instrucións sinxelas. 

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

solicitar unha información ou un servizo. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

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

resumos. 

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

explícitos. 

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

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

deduce o significado polo contexto. 

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

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

través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, 

buscadores de internet. 

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

despois da lectura. 

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

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

normas e instrucións de uso. 

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

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

instrucións de uso. 

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

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

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

especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e 

secuencial. 

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

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

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

soportes. 

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

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en 

distintos soportes. 

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

progresiva autonomía. 

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

modelos de composición escrita.  

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e 

consultar modelos de composición escrita. 

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

reflexionar sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos 

e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de 

distinta natureza: relixiosos, raciais, sexistas. 
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B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto 

pola puntuación do texto. 

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

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

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

cohesionados e correctos gramaticalmente. 

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

contido do texto. 

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

situación comunicativa. 

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

ideas: conectores textuais básicos, concordancias dentro do sintagma 

nominal e dentro do sintagma verbal. 

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

(os parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 

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

tipográficas. 

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

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

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

mensaxes electrónicas ou de móbil. 

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

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

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

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

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

paratextuais que acompañan as noticias. 

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

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

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 

expositivos propios da vida académica, especialmente, resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

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

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

exposicións de ideas e conceptos. 

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

para planificar, revisar e mellorar a presentación dos escritos. 

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

textos para organizar os contidos e mellorar a presentación. 

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

ortografía. 

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

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

propias e alleas. 

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

actitude positiva de superación. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación. 

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

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

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte, 

para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de 

palabras e normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 

obras de consulta. 

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

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

galega. 

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

textos. 

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

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

para distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas. 

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

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

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

persoal. 

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

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

e os explicativos). 

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

en particular os temporais e explicativos. 

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

para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto. 

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

concordancia. 

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

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

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

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

aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

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

da avaliación e autoavaliación. 

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

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

carteis... recensión de libros e películas, obras de teatro...) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos Elementos Transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais e valora positivamente as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

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

solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

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

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 

mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das 

outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

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

como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a 

través da identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de 

tradición oral e no xénero humorístico. 

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

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

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música, 

xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

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

contornas familiares do alumnado. 

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

da súa contorna familiar e a do resto do alumnado. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 

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

individual no desenvolvemento da lingua galega. 

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

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

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

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 

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

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa contorna. 

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. 
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LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza 

lingüística e cultural. 

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

propios da súa zona. 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións 

lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio 

lector; expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relacionando o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, 

procurando asimilar os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

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

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

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

coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 

cada texto. 

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

partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

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

similitudes. 

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

característicos máis xerais. 

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

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

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

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

estilísticos dos textos. 

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

dos elementos formais básicos. 

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

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

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

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

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

seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 
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B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGB5.6.1.  Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7.  Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos do cómic e a canción como linguaxes 

artísticas. 

LGB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como 

linguaxe artística. 

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

LGB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como 

linguaxe artística. 

LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos 

definitorios. 

B5.8.  Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos 

que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a 

resolución de dúbidas de traballo. 

LGB5.8.1.  Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos 

fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, 

para a procura de información básica e a resolución de dúbidas de 

traballo. 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES POR 
AVALIACIÓN 

 
PRIMEIRA AVALIACIÓN 

 
UNIDADE 1 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas do mundo. 

-  Ampliar o vocabulario relacionado co cuarto e manexar o dicionario. 

-  Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura. 

-  Coñecer e utilizar correctamente o alfabeto galego. 

-  Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao que pertence. 

-  Crear unha carta a partir duns modelos. 
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  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  As linguas do mundo. 

-  Vocabulario 

relacionado co 

dormitorio. 

-  Os dicionarios. 

-  Morfoloxía das 

palabras e clases de 

palabras segundo a 

súa estrutura. 

-  O alfabeto.  

-  Os textos literarios. 

-  Os textos segundo o 

seu ámbito de uso. Os 

textos persoais.  

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CSC, 

CAA 

  2.  Valorar a riqueza das 

linguas. 

  2.1.  Valora a riqueza das 

linguas. 

CCL, 

CCEC, 

CSC 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado co 

cuarto e entender a 

importancia de usar 

o dicionario. 

  3.1.  Utiliza en diversos 

contextos o 

vocabulario básico 

estudado e usa o 

dicionario.  

CCL 

  4.  Entender a estrutura 

da palabra e 

recoñecer as 

distintas clases. 

  4.1.  Entende a estrutura 

da palabra e forma 

familias léxicas. 
CCL 

  4.2.  Recoñece as distintas 

clases de palabras. 

  5.  Coñecer o alfabeto.   5.1.  Coñece o alfabeto 

galego e identifica os 

dígrafos. 

CCL 

  6.  Distinguir entre 

textos literarios e 

non literarios e 

identificar os 

xéneros. 

  6.1.  Diferencia textos 

literarios e textos 

non literarios. 

CCL, 

CCEC 

  6.2.  Recoñece as 

peculiaridades dun 

texto literario dado e 

identifica o xénero 

ao que pertence. 

  7.  Diferenciar textos 

segundo o seu 

ámbito de uso. 

  7.1.  Distingue diversos 

tipos de textos, 

segundo a situación 

en que se usen. 

CCL, 

CSIEE, 

CAA 
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  7.2.  Escribe textos de 

carácter persoal. 

 
 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Repaso xeral dos contidos máis importantes estudados en Primaria. 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido que lles permita aos alumnos e alumnas expresarse 

oralmente sen inhibicións e ir coñecéndose. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade e mais da 

lectura inicial, co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; utilizar o dicionario; facer clasificacións e resumos; estudar a teoría co apoio 

dunha práctica continuada, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades ou ampliar ou complementar a información 

do libro. 

-  Fomento da aprendizaxe activa e do traballo colaborativo. 

-  Creación de textos e lectura posterior en voz alta para que os demais valoren a creatividade de 

cada alumno/-a e así favorecer o xuízo crítico e o traballo cooperativo. 

-  Fomento do clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual. 

-  Posta en común en gran grupo a través do diálogo e a lectura colectiva, tras o traballo 

individual ou grupal. 

 

UNIDADE 2 
  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Entender a diferenza entre lingua oficial e lingua non-oficial. 

-  Coñecer algunhas das linguas que se falan en Europa. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa familia. 

-  Comprender que é un campo semántico. 

-  Recoñecer semántica e formalmente os substantivos e clasificalos. 

-  Coñecer as normas de formación do plural. 
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-  Clasificar as palabras polo número de sílabas. 

-  Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos e hiatos. 

-  Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador e personaxes. 

-  Escribir o comezo dunha narración. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  As linguas de Europa. 

-  Vocabulario 

relacionado coa 

familia. 

-  O campo semántico. 

-  Clasificación dos 

substantivos. 

-  Regras de formación 

do plural. 

-  Clasificación de 

palabras segundo o 

seu número de sílabas 

e segundo a posición 

da sílaba tónica.  

-  Ditongos e hiatos. 

-  Os elementos da 

narración: narrador e 

personaxes. 

-  Creación literaria: o 

comezo dun texto 

narrativo.  

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CSC, 

CAA 

  2.  Coñecer algunhas das 

linguas que se falan 

en Europa. 

  2.1.  Identifica algunhas 

linguas de Europa e 

a súa situación. 

CCL, 

CCEC, 

CSC 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coa familia e 

clasificar palabras en 

campos semánticos. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

coa familia. CCL 

  3.2.  Comprende que é un 

campo semántico. 

  4.  Clasificar substantivos 

e aplicar as regras de 

formación do plural. 

  4.1.  Identifica os 

substantivos comúns 

e propios, concretos 

e abstractos, 

individuais e 

colectivos. 

CCL 

  4.2.  Forma o plural de 

substantivos dados. 

  5.  Clasificar palabras 

polo número de 

sílabas e pola 

posición da sílaba 

tónica, e diferenciar 

entre ditongos e 

hiatos. 

  5.1.  Clasifica as palabras 

polo número de 

sílabas. 

CCL   5.2   Distingue sílabas 

tónicas e átonas. 

  5.3.  Identifica e analiza 
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ditongos e hiatos. 

  6.  Recoñecer e analizar 

os elementos do 

xénero narrativo: 

narrador e 

personaxes. 

  6.1.  Analiza nun texto 

narrativo algúns dos 

seus elementos 

básicos: narrador e 

personaxes. 

CCL, 

CCEC 

  7.  Escribir o comezo 

dunha narración. 

  7.1.  Escribe o comezo 

dun texto narrativo 

seguindo unhas 

pautas dadas. 

CCL, 

CSIEE, 

CAA 

 
 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido que lles permita aos alumnos e alumnas expresarse 

oralmente sen inhibicións. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade e mais da 

lectura inicial, co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; manexar algunha gramática que lles poida axudar a 

solucionar dúbidas (por exemplo, Gramática da lingua galega. Síntese práctica, de Xosé Feixó 

Cid, en Edicións Xerais), etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades ou ampliar ou complementar a información 

do libro. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe, así como do interese pola literatura e pola 

cultura do seu pobo. 

-  Fomento da lectura a través de diferentes propostas e recursos que poidan motivar o interese 

do alumnado por determinados temas. 

 
UNIDADE 3 
  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Identificar as linguas da península Ibérica e a súa situación. 
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-  Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa aula. 

-  Lembrar e practicar a relación semántica de sinonimia. 

-  Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a partir de nomes dados. 

-  Coñecer e aplicar as regras básicas de acentuación. 

-  Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: espazo e tempo. 

-  Coñecer os xornais e analizar unha noticia. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  As linguas de España. 

-  Vocabulario 

relacionado coa aula. 

-  Os sinónimos. 

-  Xénero dos 

substantivos. 

-  Regras de formación 

do feminino. 

-  Regras xerais de 

acentuación.  

-  Os elementos da 

narración: espazo e 

tempo. 

-  Traballo con textos: a 

prensa.  

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CCL, 

CD, 

CSC, 

CAA 

  2.  Identificar as linguas 

da península Ibérica 

e coñecer a 

lusofonía. 

  2.1.  Identifica as linguas 

da península Ibérica 

e coñece a lusofonía. 

 

CMCT, 

CCL, 

CCEC, 

CSC 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coa aula e lembrar os 

sinónimos. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

coa aula.  
CCL 

  3.2.  Lembra e practica a 

relación de 

sinonimia. 

  4.  Identificar o xénero 

dos substantivos e 

formar o feminino a 

partir de nomes 

dados. 

  4.1.  Indica o xénero 

dalgúns 

substantivos. 

CCL   4.2.  Coñece as regras de 

formación do 

feminino dos 

substantivos. 

  5.  Coñecer e aplicar as 

regras xerais de 

acentuación. 

  5.1.  Aplica correctamente 

na práctica as regras 

xerais de 
CCL 
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acentuación. 

  6.  Recoñecer e analizar 

os elementos do 

xénero narrativo: 

espazo e tempo. 

  6.1.  Analiza nun texto 

narrativo algúns dos 

seus elementos 

básicos: espazo e 

tempo. 

CCL, 

CCEC 

  7.  Coñecer os xornais e 

analizar unha noticia. 

  7.1.  Identifica as partes 

dun xornal e analiza 

unha noticia. 

CCL, 

CAA 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido que lles permita aos alumnos e alumnas expresarse 

oralmente sen inhibicións. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade e mais da 

lectura inicial, co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; redactar textos propios de maneira ordenada, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades ou ampliar ou complementar a información 

do libro. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Fomento da lectura a través de diferentes propostas e recursos que poidan motivar o interese 

do alumnado por determinados temas. 

-  Desenvolvemento do pensamento crítico para interpretar a información que achegan os 

medios de comunicación. 

 

UNIDADE 4 
 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Coñecer a lexislación sobre o galego. 
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-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa rúa. 

-  Lembrar o concepto de polisemia e identificar os distintos significados das palabras polisémicas. 

-  Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 

-  Coñecer e aplicar regras especiais de acentuación. 

-  Recoñecer a estrutura dun texto narrativo. 

-  Cambiar historias de acordo cunhas pautas dadas. 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIA CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  O galego: lingua 

propia de Galicia. 

-  Vocabulario 

relacionado coa rúa. 

-  Palabras polisémicas. 

-  O adxectivo 

cualificativo: xénero, 

número e graos. 

-  Regras especiais de 

acentuación.  

-  A estrutura dos textos 

narrativos. 

-  Creación literaria: 

recreación de contos.  

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CCL, 

CD, 

CSC, 

CAA 

  2.  Coñecer a lexislación 

sobre o galego. 

  2.1.  Coñece a lexislación 

sobre o galego. 

CCL, 

CCEC, 

CSC 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coa rúa e lembrar as 

palabras polisémicas. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

coa rúa. 
CCL 

  3.2.  Analiza os 

significados de 

palabras polisémicas. 

  4.  Recoñecer os 

adxectivos 

cualificativos e os 

seus graos. 

  4.1.  Recoñece os 

adxectivos 

cualificativos e forma 

o feminino e o plural 

de adxectivos dados. 
CCL 

  4.2.  Realiza comparacións 

utilizando as 

partículas 

comparativas 

adecuadas. 
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  5.  Coñecer e aplicar 

regras especiais de 

acentuación. 

  5.1.  Coñece e aplica 

correctamente 

regras específicas de 

acentuación. 

CCL 

  6.  Recoñecer a estrutura 

dun texto narrativo. 

  6.1.  Identifica a estrutura 

dun texto narrativo. CCL, 

CCEC 

  7.  Cambiar historias de 

acordo cunhas 

pautas dadas. 

  7.1.  Introduce un cambio 

de xiro nun conto 

dado e cambia o 

final. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido que lles permita aos alumnos e alumnas expresarse 

oralmente sen inhibicións. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade e mais da 

lectura inicial, co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos para organizar os contidos teóricos e 

asimilalos máis facilmente; estudar a teoría co apoio dunha práctica continuada; utilizar o 

dicionario; redactar textos propios de maneira ordenada, etc. 

-  Traballo en grupo que consiste nun xogo que favoreza o uso do adxectivo: 

 Anotarase no encerado unha lista de substantivos, e os alumnos e alumnas irán propoñendo 

adxectivos que concorden con eles. En parellas, escribirán breves textos literarios coas 

combinacións máis valoradas, perseguindo o concepto que acuñou o italiano Gianni Rodari, de 

«binomio fantástico». Finalmente leranse en voz alta e elixirase o máis votado. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades ou ampliar ou complementar a información 

do libro. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre na terceira semana de decembro. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
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UNIDADE 5 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Coñecer as principais variedades na fala do idioma galego. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado con verbos que indican accións do corpo. 

-  Traballar con termos contrarios. 

-  Identificar os artigos e adxectivos determinativos e a súa función. 

-  Aplicar as normas de uso de i, ll e x. 

-  Diferenciar entre contos literarios e populares e recoñecer as características destes últimos. 

-  Redactar textos descritivos. 

.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto narrativo. 

-  Variedade e unidade do 

idioma galego. 

-  Verbos relacionados 

con accións que realiza 

o corpo. 

-  Os termos contrarios. 

-  Artigos, demostrativos 

e posesivos. 

-  Uso de i, ll e x. 

-  Características do conto 

popular. 

-  Traballo con textos: a 

descrición.  

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o seu 

comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e coméntao 

seguindo uns criterios 

dados. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Coñecer e respectar as 

variedades na fala do 

idioma galego. 

  2.1.  Coñece e respecta as 

variedades que se dan 

na fala do idioma 

galego. 

CCL, 

CCEC, 

CSC 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado coas 

accións do corpo. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

coas accións do corpo.   
CCL 

  3.2.  Lembra e practica a 

relación entre termos 

contrarios. 

  4.  Identificar os artigos e 

adxectivos 

determinativos e a súa 

  4.1.  Recoñece e utiliza 

correctamente os 

artigos. 

CCL 

Unidade 5 
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función.   4.2.  Recoñece e utiliza 

correctamente os 

demostrativos. 

  4.3.  Recoñece e utiliza 

correctamente os 

posesivos. 

  5.  Coñecer e aplicar as 

regras de uso de i, ll e 

x. 

  5.1.  Aplica correctamente 

na práctica as regras 

de uso de i, ll e x. 
CCL 

  6.  Diferenciar entre contos 

literarios e populares e 

recoñecer as 

características destes 

últimos. 

  6.1.  Distingue un conto 

literario dun conto 

popular e identifica as 

características destes 

últimos. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

  7.  Redactar textos 

descritivos. 

  7.1.  Sabe redactar unha 

descrición, a partir 

duns modelos e duns 

pasos dados. 

CCL, 

CAA 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido que lles permita aos alumnos e alumnas expresarse 

oralmente sen inhibicións. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade, da lectura 

inicial e do conto do apartado de «Literatura», co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; redactar textos propios de maneira ordenada, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos ou novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades ou ampliar ou complementar a información 

do libro. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe, nas súas diferentes manifestacións artísticas: 

literaria, musical, corporal… 
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-  Fomento da lectura ofrecéndolle ao alumnado diversidade de textos e xéneros ata que atope 

«aquel» estilo ou xénero que lle preste. 

 
UNIDADE 6 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Coñecer o ámbito de uso do galego fóra das nosas fronteiras. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado cos cinco sentidos. 

-  Usar palabras homófonas e diferencialas das polisémicas. 

-  Coñecer as formas dos adxectivos determinativos: indefinidos, interrogativos, exclamativos e 

numerais, e aplicalas correctamente nas producións propias. 

-  Aplicar as normas de uso de b e v. 

-  Recoñecer as características das lendas. 

-  Crear unha historia fantástica a partir dunhas pautas dadas. 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto narrativo. 

-  Ámbito de uso do galego 

fóra das nosas fronteiras. 

-  Vocabulario relacionado 

cos cinco sentidos. 

-  Palabras homófonas. 

-  Indefinidos, 

interrogativos, 

exclamativos e numerais. 

-  Uso de b e v.  

-  As lendas. 

-  Creación literaria: 

explicacións fantásticas.  

  1.  Ler un texto literario coa 

entoación adecuada e 

facer o seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e atención 

un texto narrativo e 

coméntao seguindo uns 

criterios dados. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Coñecer o ámbito de uso 

do galego fóra das nosas 

fronteiras. 

  2.1.  Coñece onde se fala e 

onde se estuda galego 

fóra de Galicia. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado cos 

cinco sentidos e lembrar 

as palabras homófonas. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado cos 

cinco sentidos.  
CCL 

  3.2.  Recoñece e emprega 

correctamente algunhas 

palabras homófonas. 

  4.  Coñecer as formas dos 

adxectivos 

determinativos: 

  4.1.  Coñece e utiliza 

correctamente as formas 

dos indefinidos. 

CCL 
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indefinidos, 

interrogativos, 

exclamativos e numerais, 

e aplicalas correctamente 

nas producións propias. 

  4.2.  Coñece e utiliza 

correctamente as formas 

dos interrogativos e 

exclamativos. 

  4.3.  Coñece e utiliza 

correctamente as formas 

dos indefinidos. 

  5.  Coñecer e aplicar as 

regras de uso de b e v. 

  5.1.  Aplica correctamente na 

práctica as regras de uso 

de b e v. 
CCL 

  6.  Recoñecer as 

características das 

lendas. 

  6.1.  Identifica a lenda como 

un xénero da literatura 

popular e recoñece as 

súas características 

propias. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

  7.  Crear unha historia 

fantástica a partir dunhas 

pautas dadas. 

  7.1.  Escribe unha historia 

fantástica a partir dun 

modelo e dunhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CSIEE, 

CAA 

 
 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido que lles permita aos alumnos e alumnas expresarse 

oralmente sen inhibicións. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade, da lectura 

inicial e da lenda do apartado de «Literatura», co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Fomento da lectura poñendo á disposición do alumnado textos diversos e de diferentes estilos 

e xéneros. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; redactar textos propios de maneira ordenada, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades ou ampliar ou complementar a información 

do libro. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 
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-  Utilización de mapas para aprender a interpretalos e para coñecer mellor a nosa paisaxe, que 

forma parte do noso patrimonio natural e da nosa identidade como pobo. 

UNIDADE 7 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Coñecer a presenza do galego en Internet. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado cos animais. 

-  Recoñecer palabras homónimas. 

-  Recoñecer e aplicar correctamente as formas tónicas dos pronomes persoais. 

-  Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-. 

-  Recoñecer as características específicas do xénero lírico. 

-  Escribir textos expositivos. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Galego: lingua de 

Internet. 

-  Vocabulario 

relacionado cos 

animais. 

-  Palabras homónimas. 

-  Formas tónicas do 

pronome persoal. 

-  Palabras con es- e con 

ex-.  

-  Características do 

xénero lírico. 

-  Traballo con textos: 

textos expositivos.  

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CSC, 

CAA 

  2.  Coñecer a presenza 

do galego en 

Internet. 

  2.1.  Infórmase e coñece a 

presenza da lingua 

galega en Internet. 

CCL, 

CCEC, 

CSC, 

CAA 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

cos animais e 

recoñecer palabras 

homónimas. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

cos animais. 

   CCL 

  3.2.  Comprende o que 

son as palabras 

homónimas. 
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  4.  Recoñecer e aplicar 

correctamente as 

formas tónicas dos 

pronomes persoais. 

  4.1.  Identifica e utiliza 

correctamente as 

formas tónicas do 

pronome persoal. 

CCL 

  5.  Aplicar correctamente 

s ou x nas palabras 

que comezan por es- 

e ex-. 

  5.1.  Aplica correctamente 

s ou x nas palabras 

que comezan por 

es- e  

ex-. 

CCL 

  6.  Recoñecer as 

características 

específicas do xénero 

lírico. 

  6.1.  Analiza as 

características do 

xénero lírico. 
CCL, 

CCEC 
  6.2.  Mide os versos dun 

poema atendendo 

ás posibles licenzas 

métricas. 

  7.  Escribir textos 

expositivos. 

  7.1.  Crea textos 

expositivos a partir 

dunhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CAA 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa nas recitacións e nas actividades de carácter oral. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade, da lectura 

inicial e do poema do apartado «Aplica o que sabes», co obxectivo de mellorar a comprensión 

oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; redactar textos propios de maneira ordenada, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos e presentacións, ampliar ou 

complementar a información do libro, etc. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Fomento do interese pola creación poética e polo recitado de poemas. 

UNIDADE 8 
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Recoñecer a utilidade do galego. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coas maneiras de ser. 

-  Coñecer e aplicar os sufixos máis habituais. 

-  Recoñecer e aplicar correctamente as formas átonas dos pronomes persoais. 

-  Identificar e distinguir palabras con e sen h. 

-  Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos poéticos. 

-  Crear poemas. 

 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Utilidade do galego. 

-  Vocabulario 

relacionado coas 

maneiras de ser. 

-  Formación de palabras 

mediante sufixos. 

-  Formas átonas do 

pronome persoal. 

-  Palabras con h e sen h.  

-  Poesía: rima, 

personificacións e 

hipérboles. 

-  Creación de poemas. 

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

  2.  Recoñecer a utilidade 

do galego. 

  2.1.  Entende a utilidade 

do galego para 

comunicarnos entre 

nós e con xente 

doutros lugares. 

CCL, 

CCEC, 

CSC, 

CAA 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coas maneiras de ser 

e coñecer os sufixos 

máis habituais. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

coas formas de ser. 

   

CCL   3.2.  Coñece e aplica os 

sufixos máis 

habituais na 

formación de 

palabras derivadas. 
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  4.  Recoñecer e aplicar 

correctamente as 

formas átonas dos 

pronomes persoais. 

  4.1.  Recoñece e emprega 

correctamente as 

formas átonas do 

pronome persoal. 
CCL 

  4.2.  Recoñece e emprega 

correctamente as 

contraccións de 

pronomes átonos. 

  5.  Identificar e distinguir 

palabras con e sen h. 

  5.1.  Escribe 

correctamente 

palabras con e sen 

h. 

CCL 

  6.  Identificar a rima e 

algunhas figuras 

literarias en textos 

poéticos. 

  6.1.  Identifica a rima dos 

poemas e distingue 

entre rima 

consonante e 

asonante. 
CCL, 

CCEC 
  6.2.  Recoñece 

personificacións e 

hipérboles en textos 

poéticos. 

  7.  Crear poemas.   7.1.  Escribe poemas a 

partir dunhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa nas recitacións e nas actividades de carácter oral. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade e mais o da 

lectura inicial, co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Exposición do profesor ou profesora en distintos soportes, facendo especial fincapé nos 

conceptos máis complexos, como é a colocación dos pronomes átonos. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; manexar unha gramática que axude a resolver 
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dúbidas (por exemplo, Gramática da lingua galega. Síntese práctica, de Xosé Feixó Cid, en 

Edicións Xerais); redactar textos propios de maneira ordenada, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, investigar, etc. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe, especialmente da poética. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Coñecer o concepto de prexuízo lingüístico. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado cos seres vivos. 

-  Coñecer e aplicar os prefixos máis habituais. 

-  Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes morfolóxicos e utilizar correctamente as 

formas nominais.  

-  Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso das maiúsculas. 

-  Analizar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certas estrofas. 

-  Analizar e crear textos instrutivos. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Prexuízos lingüísticos. 

-  Vocabulario 

relacionado cos seres 

vivos. 

-  Formación de 

palabras derivadas 

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e coméntao 

seguindo uns 

criterios dados. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Coñecer o concepto 

de prexuízo 

lingüístico. 

  2.1.  Coñece o concepto de 

prexuízo lingüístico. 

CCL, 

CCEC, 

CSC, 
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mediante prefixos. 

-  Verbo: análise 

morfolóxica, 

conxugacións e 

formas nominais. 

-  Uso das maiúsculas.  

-  Análise de textos do 

xénero lírico e 

identificación 

dalgunhas estrofas. 

-  Traballo con textos: 

textos instrutivos.  

CAA 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

cos seres vivos e 

coñecer os prefixos 

máis habituais. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

cos seres vivos. 

   
CMCT, 

CCL   3.2.  Coñece e aplica os 

prefixos máis 

habituais na 

formación de 

palabras derivadas. 

  4.  Recoñecer o verbo, 

analizar os seus 

compoñentes 

morfolóxicos e 

utilizar 

correctamente as 

formas nominais. 

  4.1.  Identifica a 

conxugación á que 

pertence unha forma 

verbal e di as súas 

formas nominais. CCL 
  4.2.  Analiza 

morfoloxicamente 

formas verbais 

dadas. 

  5.  Coñecer e aplicar as 

regras que rexen o 

uso das maiúsculas. 

  5.1.  Coñece e aplica 

correctamente as 

regras que rexen o 

uso das maiúsculas. 

CCL 

  6.  Analizar textos 

pertencentes ao 

xénero lírico e 

identificar certas 

estrofas. 

  6.1.  Analiza textos 

pertencentes ao 

xénero lírico e 

identifica as estrofas.  

CCL, 

CCEC 

  7.  Analizar e crear 

textos instrutivos. 

  7.1.  Comprende a 

intención 

comunicativa dun 

texto e as 

características 

propias dun texto 

instrutivo. 

CCL, 

CAA 

 
 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 
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-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa nas recitacións e nas actividades de carácter oral. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade e mais o da 

lectura inicial, co obxectivo de mellorar a comprensión oral. 

-  Exposición do profesor ou profesora en distintos soportes, facendo especial fincapé nos 

conceptos máis complexos, como é o recoñecemento dalgunhas variacións ou irregularidades 

en determinados verbos. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; manexar unha gramática que axude a resolver 

dúbidas (por exemplo, Gramática da lingua galega. Síntese práctica, de Xosé Feixó Cid, en 

Edicións Xerais); redactar textos propios de maneira ordenada; esforzarse por imitar modelos 

textuais para as creacións propias, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos e presentacións, ampliar ou 

complementar a información do libro, investigar, etc. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe, especialmente da poética. 

 
UNIDADE 10 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Identificar diferentes actitudes lingüísticas 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa festa. 

-  Formar palabras compostas. 

-  Saber conxugar verbos regulares e identificar as peculiaridades dalgúns deles.  

-  Coñecer as regras de uso do punto. 

-  Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: cantigas e romances. 

-  Crear cantigas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Actitudes lingüísticas. 

-  Vocabulario 

relacionado coa festa. 

-  Formación de palabras 

compostas. 

-  Conxugación de 

verbos regulares, con 

ou sen variacións. 

-  Uso do punto.  

-  Manifestacións da 

lírica popular: cantigas 

e romances. 

-  Creación de cantigas.  

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

  2.  Identificar diferentes 

actitudes lingüísticas. 

  2.1.  Comenta diferentes 

actitudes 

lingüísticas. 

CCL, 

CCEC, 

CSC, 

CAA 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coa festa e formar 

palabras compostas. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

coa festa. 

   

CCL, 

CCEC 

  3.2.  Forma palabras 

compostas. 

  4.  Saber conxugar 

verbos regulares e 

identificar as 

peculiaridades 

dalgúns deles. 

  4.1.  Sabe conxugar os 

verbos regulares. 

CCL 

  4.2.  Sabe conxugar algúns 

verbos regulares 

con variacións ou 

que poden ofrecer 

certas dúbidas 

respecto da súa 

regularidade. 

  5.  Coñecer as regras de 

uso do punto. 

  5.1.  Coñece e aplica 

correctamente as 

regras de uso do 

punto. 

CCL 

  6.  Recoñecer algunhas 

manifestacións da 

lírica popular: 

cantigas e romances. 

  6.1.  Identifica cantigas e 

romances como 

manifestacións da 

lírica popular.  

CCL, 

CD, 

CCEC 

  7.  Crear cantigas.   7.1.  Crea cantigas a partir 

duns modelos 

dados. 

CCL, 

CAA 

 
UNIDADE 11 
 OBXECTIVOS DIDACTICOS  
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-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Recoñecer a responsabilidade dos falantes no futuro da lingua. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coas accións de cociñar e comer. 

-  Identificar castelanismos léxicos. 

-  Recoñecer os adverbios e a súa función, e identificar as distintas clases de adverbios e locucións 

adverbiais.  

-  Coñecer as regras de uso da coma e do punto e coma. 

-  Recoñecer as características básicas do texto dramático. 

-  Transformar e crear textos teatrais. 

.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Creación de textos 

teatrais. 

-  Verbos relacionados 

coas accións de 

cociñar e comer. 

-  Castelanismos léxicos. 

-  Adverbios e locucións 

adverbiais. 

-  Uso da coma e do 

punto e coma.  

-  Xénero teatral. 

-  Creación de textos 

teatrais. 

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Recoñecer a 

responsabilidade dos 

falantes no futuro da 

lingua. 

  2.1. Reflexiona sobre o 

futuro do galego e é 

consciente da 

importancia de 

usalo nos diferentes 

ámbitos da vida 

cotiá. 

CCL, 

CCEC, 

CSC, 

CAA 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coas acción de 

cociñar e comer festa 

e identificar 

castelanismos léxicos. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

coas accións de 

cociñar e comer. 

   
CMCT, 

CCL 
  3.2.  Identifica e corrixe 

algúns 

castelanismos 

léxicos. 
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  4.  Recoñecer os 

adverbios e a súa 

función, e identificar 

as distintas clases de 

adverbios e locucións 

adverbiais. 

  4.1.  Identifica os 

adverbios e as 

locucións adverbiais 

e recoñece a súa 

función. 
CCL 

  4.2.  Clasifica os adverbios 

e locucións 

adverbiais segundo 

o significado que 

expresen. 

  5.  Diferenciar a función 

da coma e do punto e 

coma. 

  5.1.  Aplica correctamente 

a coma e o punto e 

coma en diversos 

textos. 

CCL 

  6.  Recoñecer as 

características básicas 

do texto dramático. 

  6.1.  Recoñece as 

características 

básicas do xénero 

teatral. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

  7.  Transformar e crear 

textos teatrais. 

  7.1.  Transforma e crea 

textos teatrais. 
CCL, 

CAA 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa nas dramatizacións de textos teatrais e noutras actividades de 

carácter oral. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade, o da lectura 

inicial e o do fragmento teatral do apartado de «Literatura», co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Exposición do profesor ou profesora en distintos soportes. 

-  Fincapé na importancia de utilizar correctamente (e evitando interferencias) as dúas linguas 

que comparten a oficialidade na nosa comunidade e que nos enriquecen como persoas e como 

parte dun colectivo. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; manexar unha gramática que axude a resolver 
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dúbidas (por exemplo, Gramática da lingua galega. Síntese práctica, de Xosé Feixó Cid, en 

Edicións Xerais); redactar textos propios de maneira ordenada; esforzarse por imitar modelos 

textuais para as creacións propias, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, investigar, etc. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

 
UNIDADE 12 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 

-  Recoñecer a importancia de usar a lingua con corrección. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado cos deportes. 

-  Identificar préstamos lingüísticos. 

-  Identificar preposicións e conxuncións.  

-  Coñecer as regras de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos e dos signos de 

interrogación e de admiración. 

-  Analizar os elementos propios da linguaxe do cómic. 

-  Analizar textos publicitarios. 

 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Corrección lingüística. 

-  Vocabulario 

relacionado co 

deporte. 

-  Préstamos 

lingüísticos. 

-  Preposicións, 

  1.  Ler un texto literario 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CSC, 

CAA 

  2.  Recoñecer a 

importancia de usar 

a lingua con 

corrección. 

  2.1.  Esfórzase por utilizar 

o galego con 

corrección, tanto o 

falado coma o 

CCL, 

CSC, 

CAA 
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locucións 

prepositivas, 

conxuncións e 

locucións conxuntivas. 

-  Uso dos dous puntos, 

dos puntos 

suspensivos e dos 

signos de 

interrogación e de 

admiración.  

-  Características do 

cómic. 

-  Análise de mensaxes 

publicitarias.  

escrito. 

  3.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

cos deportes e 

identificar préstamos 

lingüísticos. 

  3.1.  Amplía o vocabulario 

básico relacionado 

cos deportes.   CMCT, 

CCL   3.2.  Comprende o 

concepto de 

préstamo. 

  4.  Identificar 

preposicións e 

conxuncións. 

  4.1.  Recoñece 

preposicións e 

conxuncións e 

utilízaas 

correctamente. 

CCL 

  5.  Coñecer as regras de 

uso dos dous puntos, 

dos puntos 

suspensivos e dos 

signos de 

interrogación e de 

admiración. 

  5.1.  Coñece e aplica 

correctamente as 

regras de uso dos 

dous puntos, dos 

puntos suspensivos 

e dos signos de 

interrogación e de 

admiración. 

CCL 

  6.  Analizar os elementos 

propios da linguaxe 

do cómic. 

  6.1.  Analiza os elementos 

dun cómic. 
CCL, 

CCEC 

  7.  Analizar textos 

publicitarios. 

  7.1.  Analiza as 

características e a 

finalidade das 

mensaxes 

publicitarias. 

CCL, 

CD, 

CSC, 

CAA 

  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa na dramatización ou representación de textos teatrais e noutras 

actividades de carácter oral. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do texto que abre a unidade, o da lectura 

inicial e o do texto teatral do apartado «Obradoiro de escritura», co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Exposición do profesor ou profesora en distintos soportes. 
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-  Fincapé na importancia de utilizar correctamente a lingua, evitando préstamos lingüísticos 

innecesarios. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de 

cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha 

práctica continuada; utilizar o dicionario; manexar unha gramática que axude a resolver 

dúbidas (por exemplo, Gramática da lingua galega. Síntese práctica, de Xosé Feixó Cid, en 

Edicións Xerais); redactar textos propios de maneira ordenada; esforzarse por imitar modelos 

textuais para as creacións propias, etc. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, investigar, etc. 

-  Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, individual e colectiva, 

e favoreza a adquisición das competencias básicas (en concreto, da lingüística). 

-  Fomento do interese pola análise lingüística e pola interpretación gráfica dos elementos dos 

cómics, de maneira que poidan ser interpretados como unha expresión literaria e artística que 

vai máis alá dun mero entretemento. 

-  Fomento do interese no alumnado por coñecer algúns creadores clásicos de banda deseñada 

mediante exemplos concretos, e algúns dos creadores galegos a través de páxinas web. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre e do curso. 

-  Fomento da autoestima e valoración do esforzo e do traballo ben feito. 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA 
UTILIZAR NA ÁREA 

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento e o alumnado adquire un maior grado de 

protagonismo.  

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

no traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de obxectivos 

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

aprendizaxe dos alumnos noutras áreas.  

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

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

son, obviamente, extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  

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

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en 

grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o 

enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a 

competencia comunicativa.  

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes 

no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples facilita 

que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos que 
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se adquiran para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.  

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

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

tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de 

aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.   

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 1.º ESO.  

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

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

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 

fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular.  

• O libro dixital.  

• A web do profesorado.  

• A web do alumnado e da familia.  

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

 

 

SEGUNDO DA ESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DE 2º ESO 

 Utilizar a lingua coma un medio para a comunicación cos demais e para a 
comprensión dun mesmo, evitando estereotipos lingüísticos. 

 Valorar a lingua e a comunicación como a ferramenta para a participación na vida 
social. 

 Producir textos de diversos tipos, tendo en conta a estrutura e cumprindo as normas 
ortográficas e de puntuación. 

 Comprender e sintetizar secuencias audiovisuais, procedentes dos medios de 
comunicación e relacionados con diversas tipoloxías: instrutiva, expositiva e 
descritiva. 

 Comprender discursos orais, escritos e audiovisuais da vida académica e outras 
situacións comunicativas, cunha temática axeitada ao alumnado. 

 Saber expresar oralmente as opinións persoais, respectando as opinións persoais dos 
demais e as diversas maneiras de ver e de entender o mundo. 
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 Ser capaz de comunicarse oralmente e por escrito de xeito coherente e adecuado en 
situacións comunicativas diversas, adaptándose a cada contexto. 

 Adoptar unha actitude de respecto nas interaccións comunicativas. 

 Utilizar con autonomía as tecnoloxías da información e da comunicación para obter, 
elaborar e presentar en diferentes formatos a información, as opinións e os diversos 
sentimentos. 

 Aplicar diversas estratexias na comprensión de textos para plasmar a estrutura 
axeitada e xerarquizar as ideas. 

 Valorar a lectura como fonte de gozo e consolidar hábitos lectores. 

 Crear textos literarios demostrando os coñecementos sobre os diversos xéneros e as 
súas características formais e estruturais e os principais recursos retóricos que se 
utilizan. 

 Comprender textos literarios e valorar o coñecemento do patrimonio literario como 
unha maneira de simbolizar a propia experiencia. 

 Coñecer o contexto histórico e social no que xurdiron as distintas manifestacións 
artísticas da literatura galega. 

 Valorar as variedades da lingua galega e a diversidade lingüística coma unha riqueza 
cultural. 

Manifestar unha actitude receptiva e interesada na propia capacidade de aprendizaxe e uso 
das linguas. 

CONTIDOS DE 2º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL.ESCOITAR E FALAR. 

Comprensión de textos 

-Comprensión de novas de actualidade recollidas nas crónicas e reportaxes 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual,potenc iando o 
desenvolvemento dunha actitude crítica nos espazos de carácter informativoe a 
identificación de usos discriminatorios da linguaxe. Detección dos prexuízos lingüístico 
s que sustentan eses usos e estudo das posi-bilidades da lingua para evitar o seu 
emprego. 

-Comprensión de textos orais do ámbito académico coa realización de exposicións 
orais diversas onde se poña de manifesto o coñecemento das características da 
comunicación oral. 

-Desenvolvemento da escoita activa,afianzando fundamentalmente o traballo en equipo 
e o respecto cara ás opinións vertidas polas persoas que pensan de xeito diferente. 

 -Aplicación dos coñecementos adquiridos da fonética galega nas exposicións orais 
emitidas. 
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Produción de textos 

 

-Exposición de informacións tomadas dos medio s de comunicación, percibindo as 
diferenzas no tratamento da mesma segundo o medio elixido. Utilizar como recurso 
básico as TIC. 

-Simulación de situacións da vida cotiá do alumnado, adoptando en cada caso o 
rexistro máis apropiado. 

-Participación en situacións pertencentes ao ámbito académico como intercambio de 
opinións ou exposicións breves sobre os traba llos efectuados. 

-Potenciación de actitudes de aprendizaxe com partida, valorando o diálogo como 
medio esencial neste proceso. 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR. 

Comprensión de textos 

-Comprensión de textos da vida cotiá do alumnado como diarios ou cartas persoais. 

 -Comprensión de textos dos medios de comunica ción, salientando o seu lugar no 
xor-nal dixital e os elementos paratextuais. Análise detallada de calquera tipo de 
discriminación contida nestas informacións e busca de alternativas que afiancen o 
espírito crítico. Comprensión de textos do ámbito académico, sobre todo de carácter 
instrutivo e exposi-tivo. 

-Potenciación dunha progresiva autonomía nas consultas dentro da biblioteca e no 
emprego das TIC. 

-Comprensión da estrutura interna dun texto, aplicando técnicas coma o subliñado e 
a confección de esquemas. 

-Lectura en voz alta coa correcta adecuación á fonética galega e aos signos de 
puntuación. 

Produción de textos escritos 

-Composición de textos da vida cotiá do alumnado como diarios ou cartas persoais. 

 -Composición de textos dos medios de comunica ción como crónicas ou 
reportaxes,empregando soporte papel ou dixital. 

-Composición de textos do ámbito académico. 

-Potenciación do uso das TIC na elaboración d e textos, aplicando medios coma os 
procesadores de textos ou os correctores ortográficos. 
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-Revisión da presentación dos textos escritos , adecuándoos ás normas gramaticais e á 
finalidade para a que foron feitos. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA. 

-Correcta aplicación dos mecanismos de cohesión textual como nexos, conectores, 
relación entre tempos verbais, uso de sinónimos e  antónimos… 

-Recoñecemento semántico, morfolóxico e sintáctico das clases de palabras, sobre 
todo do substantivo e o verbo, salientando o seu papel artellador dentro dun texto.  

-Diferenciación entre os diversos tipos de frase e as distintas funcións sintácticas 
para acadar maior fluidez na construción de textos . 

-Uso correcto da puntuación e das normas orto gráficas na elaboración de textos 
propios. 

 -Emprego adecuado do léxico relacionado cos eguintes campos semánticos: a casa, 
aparellos e máquinas, as profesións, artes e espectáculos, as crenzas e a alimentación. 

 -Revisión daqueles aspectos da fonética e fonoloxía do galego que poidan sufrir 
interferencias e corrección das mesmas nas exposicións feitas polo alumnado. 

-Potenciación da autonomía no emprego das inf ormacións que ofrecen as obras de 
consulta, facendo fincapé non só nas súas posibilidades a nivel semántico senón 
tamén a nivel ortográfico e sintáctico. 

-Revisión reflexiva dos conceptos de autoaval iación e autocorrección, destacando 
o seu papel esencial no proceso de aprendizaxe. 

 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE. 

-Comprensión da situación das linguas minoriz adas fronte as hexemónicas no mundo, 
analizando a realidade plurilingüe española e destacando o caso do galego. 
Coñecemento dos prexuízos máis frecuentes e dos procedementos para desactivalos. 

-Coñecemento da lexislación esencial  en materia lingüística . 

-Valoración positiva do plurilingüismo e do u so do galego normativo como fonte de 
enriquecemento persoal e social. 

-Estudo das variedades xeográficas do galego 

-O galego e o portugués. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA. 

Lectura de obras literarias adaptadas á idade do alumnado que afiancen o hábito 
lector.  

-Análise comparativa entre textos pertencentes aos distintos subxéneros literarios. 
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-Creación de textos literarios diversos, aplicando as características de cada 
xénero estudadas na aula. 

-Análise doutras linguaxes estéticas estudan no curso.  

-Lectura e audición ou visionamento de textos poéticos, narrativos e dramáticos, 
decatándose dos elementos estruturadores de cada un e dos recursos empregados. 

-Manexo das distintas posibilidades que ofrecen as bibliotecas, mesmo as virtuais. 

OBXECTIVOS MÍNIMOS DE 2º ESO 

-Empregar a lingua galega oralmente e por escrito para diferentes tipos de 
producións (sobre todo expositivas e argumentativas) 

-Entender a realidade galega, recoñecendo os prexuízos lingüísticos no uso da 
lingua e o xeito de evitalos. 

-Aplicar con corrección as normas ortográficas, destacando os usos do “b” e “v”; 
“h”; “s” e “x”; “x”, “ll” e “i”, do “n” e “ñ”, e os grupos consonánticos. 

-Identificar as distintas categorías gramaticais. 

 -Identificar a palabra, a frase e a oración. 

-Manexar con fluidez o vocabulario relacionado cos seguintes campos semánticos: a 
casa, aparellos e máquinas, as profesións, artes e espectáculos, a alimentación, as 
viaxes e os refráns. 

-Ler e comprender textos narrativos breves, reportaxes informativas, e reportaxes 
xornalísiticas breves. 

 -Distinguir entre textos didácticos, históricos e xornalísticos. 

-Recoñecer as principias características da carta persoal o do diario persoal, incluído 
o blog. 

-Diferenciar entre os distintos xéneros e subxéneros 
literarios.  

-Recoñecer e evitar confusión coas vogais. 

-Interese pola lectura de textos narrativos líricos e distintos tipos de cartas. 

CONTIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  . 

Comprensión de textos 

-Comprensión das informacións ofrecidas polos medios de comunicación e reflexión 
sobre as mesmas procurando o desenvolvemento do espírito crítico e o respecto 
polas opinión alleas. 
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-Comprensión de textos do ámbito. 

-Aplicación das normas básicas da fonética galega na emisión das propias producións. 

Produción de textos 

-Exposición de informacións extraídas dos med  ios de comunicación. 

-Participación en situacións da vida cotiá ou do ámbito académico, empregando o 
rexistro máis axeitado en cada caso. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR. 

Comprensión de textos 

-Comprensión de textos da vida cotiá, do ámbito académico e xornalístico.  

-Seguimento do proceso de desenvolvemento do uso autónomo dos materiais de 
consulta e das TIC. 

-Aplicación de técnicas coma o subliñado ou a elaboración de esquemas para 
facilitar a comprensión dun texto. 

Produción de textos escritos 

-Composición de textos da vida cotiá, dos medios de comunicación e do ámbito 
académico. 

-Correcta adecuación dos textos propios ás normas gramaticais. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

-Recoñecemento das distintas clases de palabras, sobre todo o substantivo e o verbo. 

 -Uso correcto da puntuación e das normas orto gráficas na elaboración de textos 
propios. 

-Asimilación do léxico relacionado cos seguintes campos semánticos: a casa, aparellos e 
máquinas, as profesións, artes e espectáculos, a alimentacións, as viaxes, os refráns e as 
frases feitas. 

-Revisión daqueles aspectos da fonética e fonoloxía do galego que poidan sufrir 
algún tipo de interferencias. 

-Consulta progresivamente autónoma dos medios  que ofrecen as bibliotecas e as TIC. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

-Comprensión da situación plurilingüe español a e profundización no caso galego, 
detectando os prexuízos lingüísticos máis frecuentes. 

-Coñecemento das variedades xeográficas do galego e da súa lexislación básica. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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-Lectura de obras literarias que sirvan para afianzar o hábito lector. 

-Comparación entre textos pertencentes a dist intos subxéneros literarios, 
salientando as características propias de cada un. 

-Creación de textos literarios diversos, segu ndo o analizado na 
aula.  

-Estudo da canción. 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 2º ESO . 

1ª AVALIACIÓN 

-UNIDADE 1. Lectura da unidade. Palabra, frase e oración. Uso do “h”. Os tipos de cartas.  A 
lírica. A casa por fóra. As linguas en expansión e  en regresión. 

-UNIDADE 2. Lectura da unidade. O substantivo. A sinonimia. O diario personal. O galego: 
lingua minorizada. O uso do “n” e do “ñ”. As formas  líricas populares. 

-UNIDADE 3. Lectura da unidade. O adxectivo e o artigo. Uso do “s” e “x”. O ecoloxismo 
lingüístico. Hiperonimia e hiponimia. Aparellos e m áquinas. Os discursos. As formas líricas 
cultas. reportaxe. 

2ª AVALIACIÓN 

-UNIDADE 4. Lectura da unidade. O pronome persoal. O uso do “b” e do “v”. As variedades 
xeográficas do galego. As profesións. A polisemia. A reportaxe. A narrativa. Os elementos 
narrativos. 

-UNIDADE 5. Lectura da unidade. O pronome personal. O uso do “x”, do “ll” e do “i”. O 
galego e o portgués. A homonimia. Artes e espectáculos. A crónica. A narrativa: diálogo e 
descripción. 

-UNIDADE 6. Lectura da unidade. O verbo. O uso do “cc” e do “ct”. Lingua e poderes 
públicos. A antominimia. As crenzas e os subxéneros narrativos. 

3ª AVALIACIÓN 

-UNIDADE 7. Lectura da unidade. Verbos regulares e irregulares. Outros grupos 
consonánticos. Prexuízos lingüísticos (I). A alimentación. Campo semántico. O texto 
instrutivo. O teatro. 

-UNIDADE 8. Lectura da unidade. Adverbios, preposicións e conxuncións. Confunsións 
entre vogais. Prexuízos lingüísticos (II). Topónimos e xe ntilicios. As frases feitas. Textos 
expositivos. Subxéneros teatrais. 

-UNIDADE 9. Lectura da unidade. As preposicións do texto. Uso da diérese. Prexuízos 
lingüísticos (III). As viaxes. Os refráns. O texto descritivo. A didáctica. A historia e o 
xornalismo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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 Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes 
de diferentes textos orais dos medios de comunicación e do ámbito escolar, así 
como seguir instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

 Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes 
de diferentes textos escritos dos ámbitos social e académico, así como seguir 
instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

 Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de informacións de 
actualidade poñendo de relevo as diferenzas no modo de presentar uns mesmos 
feitos de diferentes medios, así como participar de forma construtiva en diversas 
interaccións comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) respectando as 
regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación. 

 Escribir -a partir de modelos aos que incorporar as propias achegas- textos propios 
dos medios de comunicación e dos ámbitos social e académico. Planificar e revisar 
os devanditos textos con progresiva autonomía aplicándolles normas de 
coherencia, de cohesión, de corrección e de precisión léxica. 

 Consultar de maneira progresivamente autónoma textos en diferentes soportes co 
fin de seleccionar a información relevante e incorporala ás propias producións, 
especialmente a traballos do ámbito académico adecuados ao nivel. 

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito 
progresivamente autónomo os propios textos. 

 Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da 
lingua e coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

 Observar os condicionamentos actuais da valoración e do uso social da lingua 
galega e utilizala con fluidez e normalidade nos diversos contextos comunicativos. 

 Recoñecer e comprender a diversidade lingüística do mundo actual. 

 Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu 
sentido coa propia experiencia e valorando o uso dos elementos do xénero, o 
punto de vista e o emprego da linguaxe.  

 Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou 
fragmentos, atendendo especialmente aos trazos dos subxéneros e á 
funcionalidade dos recursos retóricos. 

 Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando 
como modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empregan. 

 Valorar a lingua escrita e a lingua oral, ademais da comunicación verbal e non-verbal, 
como ferramenta de expresión de ideas, sentimentos e necesidades, e ser capaz de 
expresarse utilizando o rexistro axeitado a cada situación. 
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 Aplicar o vocabulario axeitado na composición de textos orais e escritos e na 
comprensión de textos de diversas tipoloxías. 

 Coñecer as características básicas, os elementos e a estrutura dos textos 
instrutivos, expositivos, descritivos e narrativos. 

 Ser capaces de comprender textos orais e escritos (en formato dixital ou en papel) 
de forma clara, adecuada, cohesionada e coherente. 

 Coñecer as características máis importantes de cada xénero literario. 

 Identificar as características das palabras, das frases e das oracións. 

 Recoñecer as diferentes categorías gramaticais e as principiais características 
semánticas, morfolóxicas e sintácticas de cada unha. 

 Coñecer e aplicar as normas ortográficas que se estudan durante o curso. 

 Recoñecer a sinonimia, a hiperonimia e hiponimia, a polisemia, a homonimia e a 
antonimia. 

 Enriquecer o vocabulario con expresións, frases feitas e refráns da lingua galega. 

 Elaborar textos escritos sobre diversas situacións comunicativas con rigor e 
corrección formal e gramatical.  

 Ser capaces de utilizar eficazmente as obras de consulta en soporte tradicional 
(enciclopedias, glosarios, dicionarios...) e as novas tecnoloxías (Internet, CD, 
medios audiovisuais...). 

 Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á situación 
lingüística de Galicia e do galego e dos territorios onde se fala esta lingua. 

 -Analizar textos orais e escritos dos medios de comunicación, do ámbito escolar, 
social e académico, extraendo a súa intención comunicativa, o tema, as ideas 
principias e outros elementos constitutivos. 

 Mostrar interese pola lectura de textos narrativos, líricos e de distintos tipos de 
xornalismo. 

 Realizar exposicións orais sobre información s de actualidade, adoptando o 
rexistro adecuado en cada caso. 

 Usar correctamente as vogais para evitar confusións. 

 Confeccionar textos escritos propios dos medios de comunicación e dos ámbitos 
social e académico, aplicándolles as normas de coherencia, cohesión, corrección e 
precisión léxica. 

 Consultar con progresiva autonomía textos en distintos soportes que lle sirvan 
para a elaboración de textos. 

 Aplicar os coñecementos adquiridos sobre o funcionamento da lingua para 
compoñer e revisar os propios textos. 

 Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a cultura e a 
lingua, asimilando os condicionamentos actuais da valoración e uso social da 
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lingua galega. 

 Recoñecer o fenómeno do plurilingüismo como algo carácterístico do mundo 
actual. 

 Identificar o xénero ao que pertence unha obra literaria, recoñecer os seus 
elementos estruturais e os recursos estilísticos básicos e emitir unha opinión 
valorativa sobre ela. 

 Ler obras literarias para desenvolver o criterio lector. 

 Producir textos con intención estética, aplicando o estudado na aula. 

 Ler e comprender textos narrativos breves, reportaxes informativas breves, e 
reportaxes xornalísticas breves. 

 -Recoñecer e usar os adverbios, as preposicións e as 
conxuncións. 

 -Recoñecer e usar os verbos regulares e irregulares. 

 -Aplicar correctamente as normas de uso dos diferentes grafemas do galego. 
 
 

TERCEIRO DA ESO 
 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 3.º ESO 
 

  1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con 

diferentes intencións comunicativas. 

  2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 

audiovisual. 

  3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais cunha 

fonética galega correcta. 

  4. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a súa opinión 

e mostrando respecto cara á dos demais. 

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

individual ou en grupo. 

  6. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 

organizados, sobre temas da vida cotiá ou académica.  

  7. Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC.  

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

intencións comunicativas. 

  9. Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera tipo de 

prexuízo. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para 

producir creacións propias. 

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

ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

13. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e 

progresar na aprendizaxe. 

14. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións 

lingüísticas. 
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15. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención a posibles 

interferencias. 

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

17. Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos. 

18. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses parámetros. 

19. Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

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

culturais.  

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

22. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais iniciativas 

normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos. 

23. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios 

ata 1916. 

24. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

25. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante unificadora. 

26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916. 

28. Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 

literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

29. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados en clase.  

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

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

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

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

súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

Escoitar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación, 

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

crónicas. 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos. 

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas). 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e 
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respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou do 

alumnado. 

Falar 

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

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados 

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

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

de textos orais sobre temas de actualidade. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

Ler 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

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

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e distinción 

dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.4 .Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito académico, especialmente os 

expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta). 

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

intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, organizar 

e seleccionar a información. 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar 

prexuízos e discriminacións. 

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

 

Escribir 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das relacións 
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sociais: convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

B2.10. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico a partir 

da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación. 

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e 

respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir erros. 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da escritura. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

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

(derivación e composición). 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras fontes de 

consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como 

fonte de obtención de información. 

B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha 

comunicación eficaz. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara á 

mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía 

axeitada. 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 

particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos de 

cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construcción dos parágrafos e a vinculación e 

progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo a estes 

valores. 

B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada. 



67 
 

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

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se 

eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

unha competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

pobo. 

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

necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B4.3. A lusofonía. 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en canto a 

usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio), con aproximación aos prexuízos 

lingüísticos máis evidentes. 

B4.5. O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu 

uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado da lingua galega. 

B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e 

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B4.8. Os prexuízos lingüísticos. 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar, uso 

normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da variante 

estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde 

as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega 

desde a Idade Media ata 1916. 
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B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a 

Idade Media ata 1916. 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos 

literarios representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destas. 

B5.6. (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión 

dos sentimentos e xuízos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 

principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de 

comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura 

de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, 

noticias, crónicas e reportaxes). 

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

resumos. 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, 

analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes 

discriminatorias implícitas. 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes, 

crónicas. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación 

e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

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

prexuízos e discriminacións. 

 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 

argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en 

calquera das variedades dialectais. 
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LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas 

principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e diferenciar as 

explicacións dos argumentos. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 

relatorios e mesas redondas dentro do ámbito académico e elabora un esquema 

ou resumo. 

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

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da 

actividade académica, tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e 

rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 

volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 

produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e 

propón solucións para melloralas. 

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

pronunciar a lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 

contexto. 

B1.7. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, 

intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. 

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

e coloquios. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita 

activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de 
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forma individual ou en grupo. 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais 

breves. 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando 

as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome 

átono, así como a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema 

fricativo palatal xordo). 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía adecuada. 

LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta 

en escena, os xestos, a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en 

público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

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

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

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, 

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

evitalos. 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, 

sobre temas da vida cotiá ou académica. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa 

opinión. 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar 

unha información ou un servizo. 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 

destinatario e á situación comunicativa. 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións orais 

planificadas. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 

incorporalos ás súas producións. 

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

visualmente. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 
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LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas, resumos. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, 

gráficos e mapas conceptuais. 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas 

progresivamente ao seu vocabulario. 

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

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, 

actas de reunión, regulamentos. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos, 

escollas léxicas) coa tipoloxía textual: convocatoria, actas de reunión, 

regulamentos. 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e distinguir entre 

información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, 

crónicas e reportaxes. 

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

xornalísticos. 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os expositivos e 

explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente os 

expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas 

bibliotecas. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs 

temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

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

mapas conceptuais. 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos e 

explicativos.  

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de 

textos expositivos e explicativos. 

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

emisor. 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros 

recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información. 
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LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de 

internet para obter, organizar e seleccionar información. 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para 

detectar prexuízos e descriminacións. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto. 

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

discriminatorias. 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego. 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica, entoación) e 

emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

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

convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, 

segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións, 

intervencións en foros. 

B2.10.Producir, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos informativos e de opinión, 

fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas, reportaxes. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos expositivos do ámbito académico: informes, 

proxectos sobre tarefas académicas das distintas materias curriculares. 

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

distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en 

bibliotecas e outras fontes de información. 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: citas 

bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, 

capítulos... 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con respecto 

polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación 

comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para 

planificar e organizar os seus escritos. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos 

relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 
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LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do 

ámbito de uso. 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para acadar a coherencia e cohesión 

interna (conectores, tratamento de formas verbais). 

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

estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as producións 

escritas. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos, correctores ortográficos) para organizar os 

contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da 

escritura. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos 

alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e 

escritores. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso 

formal da lingua. 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración de 

textos escritos e orais. 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 

distintas categorías gramaticais. 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas 

coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as posibilidades de 

combinación para crear novas palabras. 

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

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

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

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de 

consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolve 
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as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as 

desempeñan. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferencia os 

elementos que as desempeñan. 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os diferentes 

conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle 

achegan cohesión a un texto. 

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias 

segundo estes parámetros. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en 

producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 

anteriores. 

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e escritos. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa 

e recoñece a postura de cada emisor. 

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

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

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

linguas e relacionados cos Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos 

ou culturais e valora positivamente as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

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

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

solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

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

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

e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

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

pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e 

coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta comunidade 

cultural. 

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

pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

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

realidade galega. 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura. 

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

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia 

desta na vida social e económica galega. 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en lingua portuguesa 

(buscadores e enciclopedias). 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua 

galega. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

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

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos 

no seu propio discurso. 

LGB4.2.4. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara 

ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no 

desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.2.5. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.2.6. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 

galego. 

LGB4.2.7. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.3. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 

os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 



76 
 

desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.4. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

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

LGB4.4.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a 

súa promoción. 

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

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de 

carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e 

na da súa contorna. 

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, recoñecer os trazos da 

variedade estándar da lingua galega, valorala como variante unificadora e apreciar a 

variante diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

LGB4.6.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 

variante unificadora. 

LGB4.6.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 

súa zona. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as 

súas orixes na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas orixes 

na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 

característicos. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da Literatura Galega 

desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada período. 

LGB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega desde a 

Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 
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definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 

período da literatura galega correspondente. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente. 

LGB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes 

épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época(s)/ período(s). 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 

1916. 

LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media 

ata 1916. 

LGB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916 e 

escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos 

representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan 

textos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destas. 

LGB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e 

cita axeitada destas. 

LGB5.5.2. Emprega diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destes. 

B5.6. (Re)crear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados 

na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

LGB5.6.1. (Re)crea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula. 

LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

OBXECTIVOS , CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
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APRENDIZAXE POR AVALIACIÓNS 
PRIMEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Clasificar textos segundo a canle de transmisión, o tema e a intención comunicativa. 

-  Ampliar o vocabulario relacionado coas redes sociais. 

-  Aplicar correctamente as regras de acentuación. 

-  Identificar as distintas unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan. 

-  Coñecer a formación da lingua galega e a súa evolución. 

-  Coñecer as principais características e mostras da literatura popular. 

-  Crear adiviñas seguindo uns pasos dados. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Os textos: definición e 

clases. 

-  Vocabulario 

relacionado coas redes 

sociais. 

-  Regras de acentuación. 

-  Unidades lingüísticas.  

-  O galego, lingua 

románica. 

-  Voces patrimoniais, 

cultismos e 

semicultimos. 

-  Elementos de substrato 

e de superestrato. 

-  Nacemento do galego-

portugués. 

  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.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coas redes sociais. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico das redes 

sociais. 

CCL, 

CD 

  3.  Aplicar correctamente 

as regras de 

acentuación. 

  3.1.  Aplica correctamente 

as regras de 

acentuación. 

CCL 

  4.  Coñecer as distintas 

unidades lingüísticas e 

as disciplinas que se 

ocupan do seu estudo. 

  4.1.  Discrimina as diferentes 

unidades lingüísticas. 
CCL 
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-  A literatura popular, 

características e 

xéneros. 

-  A literatura popular en 

prosa: conto e lenda. 

-  A literatura popular en 

verso.  

  5.  Coñecer a formación da 

lingua galega e a súa 

evolución desde as 

súas orixes ata o 

nacemento do galego-

portugués. 

  5.1.  Diferencia palabras 

patrimoniais, cultismos 

e semicultismos e 

coñece as principais 

transformacións que 

sufriron as palabras 

patrimoniais. 

CCL, 

CCEC 

  5.2.  Recoñece os elementos 

de substrato e 

superestrato na lingua 

galega. 

  6.  Coñecer as principais 

características e 

mostras da literatura 

popular, tanto en prosa 

como en verso.  

  6.1.  Coñece as principais 

características da 

literatura popular e 

identifica os xéneros 

da prosa máis 

abondosos: o conto e a 

lenda. 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

  6.2.  Recoñece os diferentes 

tipos de cantigas. 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar 

ou complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 

literatura. 
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UNIDADE 2 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Coñecer os elementos propios dos textos narrativos. 

-  Ampliar o vocabulario relacionado plantas aromáticas e medicinais. 

-  Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico. 

-  Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. 

-  Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. 

-  Coñecer as principais características e xéneros da literatura galego-portuguesa medieval. 

-  Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto narrativo. 

-  Os textos: a narración. 

-  Vocabulario relacionado 

coas plantas aromáticas 

e medicinais. 

-  O acento diacrítico. 

-  Estrutura e clasificación 

das palabras.  

-  O galego na Idade 

Media: status e 

características. 

-  A literatura galego-

portuguesa medieval: 

clasificación. 

-  A lírica medieval: 

cancioneiros; autores e 

intérpretes. 

-  A cantiga de amigo: 

variedades temáticas e 

recursos formais.  

  1.  Ler con fluidez e 

comprensión un texto 

narrativo e comentalo 

tendo en conta os 

elementos que o 

caracterizan. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

narrativo e analiza os 

elementos que lle son 

propios: narrador, 

personaxes, espazo, 

tempo e argumento. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado coas 

planta aromáticas e 

medicinais. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico das plantas 

aromáticas e 

medicinais. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Aplicar correctamente o 

acento diacrítico. 

  3.1.  Aplica correctamente 

as regras de uso do 

acento diacrítico. 
CCL 

  4.  Descompoñer as 

palabras nos seus 

constituíntes e 

clasificalas segundo a 

súa estrutura. 

  4.1.  Analiza o lexema e os 

morfemas dunha 

palabra dada. 

  4.2.  Recoñece palabras 

formadas por 

prefixación e 

sufixación e explica o 

CCL 
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significado dalgúns 

sufixos derivativos e 

alterativos. 

  4.3.  Diferencia palabras 

simples, derivadas, 

compostas e 

parasintéticas, e forma 

familias léxicas. 

  5.  Coñecer a situación do 

galego na Idade Media 

e recoñecer algunhas 

características 

lingüísticas do galego 

medieval. 

  5.1.  Coñece a situación do 

galego na Idade Media 

e identifica algunhas 

das súas 

características 

lingüísticas. 

CCL, 

CCEC 

  6.  Coñecer as principais 

características e 

xéneros da literatura 

galego-portuguesa 

medieval. 

  6.1.  Coñece a orixe e o 

corpus da literatura 

galego-portuguesa 

medieval. 

  6.2.  Identifica, comenta e 

crea cantigas de 

amigo. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar 

ou complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 

literatura. 
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UNIDADE 3 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creacións propias. 

-  Coñecer o vocabulario básico do campo semántico das emocións e os sentimentos. 

-  Aplicar correctamente os signos de puntuación. 

-  Identificar substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasificalos. 

-  Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o feminino e o plural. 

-  Comprender o concepto de plurilingüismo. 

-  Coñecer as principais características das cantigas de amor. 

 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto narrativo. 

-  Os textos: a descrición. 

-  Vocabulario relacionado 

coas emocións e os 

sentimentos. 

-  Os signos de 

puntuación: o punto, a 

coma e o punto e coma. 

-  O substantivo: 

caracterización 

semántica, morfolóxica 

e sintáctica.  

-  O plurilingüismo. 

-  A cantiga de amor: 

temas, tipos e recursos 

formais.  

  1.  Ler con fluidez e 

comprensión un texto 

narrativo e comentalo 

seguindo uns criterios. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto e 

identifica as 

características do 

texto descritivo. 

  1.2.  Escribe textos 

descritivos.   

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coas emocións e os 

sentimentos. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico das 

emocións e os 

sentimentos. 

CCL, 

CSC 

  3.  Aplicar correctamente 

os signos de 

puntuación. 

  3.1.  Aplica correctamente o 

punto, a coma e o 

punto e coma. CCL 

  4.  Categorizar e clasificar 

substantivos e formar o 

feminino e o plural. 

  4.1.  Identifica substantivos 

morfolóxica e 

sintácticamente e 

clasifícaos segundo o 

seu significado e 

segundo a súa 

estrutura. 

  4.2.  Identifica substantivos 

CCL 
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femininos e 

masculinos e forma o 

feminino de 

substantivos dados. 

  4.3.  Forma o plural de 

substantivos simples e 

compostos. 

  5.  Comprender o 

concepto de 

plurilingüismo. 

  5.1.  Comprende o concepto 

de plurilingüismo e 

enténdeo como unha 

realidade de carácter 

universal. 

CCL, 

CSC 

  6.  Coñecer as principais 

características das 

cantigas de amor. 

  6.1.  Identifica e comenta 

cantigas de amor. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

 
 
 
 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula para que os alumnos e alumnas se sintan a gusto 

para expresarse oralmente. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha 

gramática como material de apoio, agora que empezan coa análise sintáctica das unidades da 

lingua; realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar 

ou complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 
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-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 

literatura. 

 

UNIDADE 4 
 

   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Identificar as características do texto dialogado. 

-  Coñecer o vocabulario básico do campo semántico do universo. 

-  Aplicar correctamente os signos de puntuación. 

-  Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos 

nos que pode aparecer. 

-  Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalización lingüística. 

-  Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que se agrupan 

na categoría de xéneros menores. 

-  Reescribir textos. 

  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

dialogado. 

-  Os textos: o texto 

dialogado. 

-  Vocabulario relacionado 

co universo. 

-  Os signos de 

puntuación: os dous 

puntos, os puntos 

suspensivos e a raia. 

-  O adxectivo: 

caracterización 

semántica, morfolóxica 

e sintáctica.  

-  O bilingüismo, a diglosia 

  1.  Ler con fluidez e 

comprensión un texto 

dialogado e comentalo 

seguindo uns criterios. 

  1.1.  Le un texto e coméntao 

analizando as 

características 

lingüísticas e as 

marcas gráficas dun 

texto dialogado. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado co 

universo. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico do 

universo. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Aplicar correctamente 

os signos de 

puntuación. 

  3.1.  Aplica correctamente 

os dous puntos, os 

puntos suspensivos e a 

raia. 

CCL 
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e a normalización 

lingüística. 

-  A cantiga de escarnio e 

maldicir: tipos, temas e 

recursos formais.  

-  Os xéneros menores. 

-  Reelaboración de 

textos. 

  4.  Identificar e clasificar 

adxectivos, aplicar as 

regras de concordancia 

e coñecer os distintos 

graos nos que pode 

aparecer. 

  4.1.  Identifica e clasifica 

adxectivos. 

  4.2.  Aplica as normas de 

concordancia do 

adxectivo, escribindo 

femininos e plurais 

doutros dados. 

  4.3.  Diferencia os graos do 

adxectivo e aplica 

correctamente as 

partículas 

comparativas. 

CCL 

  5.  Entender e diferenciar 

os conceptos de 

bilingüismo, diglosia e 

normalización 

lingüística. 

  5.1.  Diferencia entre 

bilingüismo e diglosia 

e recoñece a 

importancia de 

normalizar o uso 

dunha lingua. 

CCL, 

CSC 

  6.  Coñecer as 

características propias 

das cantigas de 

escarnio e dos xéneros 

menores, e facer un 

comentario seguindo 

uns criterios dados. 

  6.1.  Recoñece as 

características propias 

da cantiga de escarnio 

e maldicir e comenta 

un texto 

representativo do 

xénero. 

  6.2.  Identifica e caracteriza 

algunhas composicións 

consideradas como 

xéneros menores.   

CCL, 

CCEC 

   7.  Reescribir e ampliar 

textos. 

  7.1.  Reelabora textos a 

partir dunhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento  do labor docente empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula para que os alumnos e alumnas se sintan a gusto 

para expresarse oralmente. 
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-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha 

gramática como material de apoio; realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e 

lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Traballo en grupo que consiste nun xogo que favoreza o uso do adxectivo: 

   Anotarase no encerado unha lista de substantivos, e os alumnos e alumnas irán propoñendo 

adxectivos que concorden con eles. En parellas, escribirán breves textos literarios coas 

combinacións máis valoradas, perseguindo o concepto que acuñou o italiano Gianni Rodari, de 

«binomio fantástico». Finalmente leranse en voz alta e elixirase o máis votado. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos ou presentacións, ampliar 

ou complementar a información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer as primeiras manifestacións líricas da nosa 

literatura. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre. 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do cómic. 
-  Coñecer o vocabulario básico das artes. 

-  Utilizar correctamente as maiúsculas e as minúsculas. 

-  Coñecer a función dos determinantes e as súas clases. 

-  Coñecer e aplicar correctamente os artigos e os demostrativos. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cada unha. 

-  Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. 

-  Introducirse lixeiramente na prosa medieval. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: cómic. 

-  Os textos: a banda 

deseñada. 

-  Vocabulario relacionado 

coas artes. 

-  O uso das maiúsculas e 

das minúsculas. 

-  Os determinantes: 

artigos e demostrativos.  

-  As linguas de España. 

-  As Cantigas de Santa 

María e a prosa 

medieval.  

  1.  Ler con fluidez e 

comprensión un cómic 

e comentalo seguindo 

uns criterios. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un cómic e 

identifica os códigos 

lingüístico e 

iconográfico 

empregados. 

  1.2.  Crea un cómic a partir 

dunhas pautas dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado coas 

artes. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico das artes. 

CCL, 

CCEC 

  3.  Coñecer o uso das 

maiúsculas e as 

minúsculas e utilizalas 

correctamente. 

  3.1.  Utiliza correctamente 

as maiúsculas e as 

minúsculas. 
CCL 

  4.  Coñecer a función dos 

determinantes e as 

súas clases e utilizar 

correctamente os 

artigos e os 

demostrativos. 

  4.1.  Identifica os 

determinantes e sabe 

cal é a súa función. 

  4.2.  Identifica e aplica os 

artigos e as súas 

contraccións. 

  4.3.  Identifica e aplica os 

demostrativos e as 

súas contraccións. 

CCL 

  5.  Identificar as linguas da 

Península Ibérica e o 

status de cada unha. 

  5.1. Identifica as linguas da 
Península Ibérica e 
sabe cal é o seu status 
oficial. 

CCL, 

CSC 

  6.  Coñecer as principais 

características da lírica 

relixiosa galego-

portuguesa e 

introducirse na prosa 

medieval. 

  6.1.  Identifica e comenta 

Cantigas de Santa 

María. 

  6.2.  Coñece algunhas obras 

da literatura galega 

medieval en prosa. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 
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-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do cómic co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula para que os alumnos e alumnas se sintan a gusto 

para expresarse oralmente. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha 

gramática como material de apoio; realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e 

lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. Neste sentido, cómpre facer 

fincapé sobre a diferenza entre determinantes e adxectivos determinativos e precisar que os 

segundos son clases de palabras ou categorías gramaticais, mentres que o termo determinante 

alude á función que desenvolven dentro da frase, función que comparten cos artigos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, crear un cómic, ampliar ou complementar a 

información do libro, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por coñecer algunhas manifestacións da prosa medieval. 

UNIDADE 6 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Identificar as características específicas dos textos poéticos, e aplicalas en creacións propias. 

-  Coñecer o vocabulario básico das artes. 

-  Identificar topónimos e relacionalos cos seus xentilicios. 

-  Coñecer e aplicar correctamente os procedementos de redución de palabras. 

-  Coñecer e aplicar correctamente os posesivos, numerais, indefinidos, interrogativos e 

exclamativos. 

-  Coñecer a situación do galego entre os séculos XV e XVIII. 

-  Coñecer as principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV e XVIII. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES  
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: poema. 

-  Os textos: o texto 

poético. 

-  Vocabulario 

relacionado coa 

espeleoloxía e outros 

deportes. 

-  Uso de b e v. 

-  O pronome persoal: 

formas tónicas e 

átonas.  

-  O galego no século XIX. 

-  A literatura do século 

XIX.  

  1.  Ler con fluidez e 

comprensión un poema 

e comentalo seguindo 

uns criterios. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un poema e 

identifica as 

características que lle 

son propias. 

  1.2.  Compón poemas 

seguindo unhas pautas 

dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

  2.  Identificar, clasificar e 

analizar a orixe de 

determinados 

topónimos e 

relacionalos cos seus 

xentilicios. 

  2.1.  Identifica e analiza 

topónimos e clasifícaos 

segundo a súa orixe. 

  2.2.  Relaciona topónimos 

dados cos xentilicios 

correspondentes. 

CCL 

  3.  Coñecer e aplicar 

correctamente os 

procedementos de 

redución de palabras. 

  3.1.  Recoñece e interpreta 

abreviaturas, símbolos, 

siglas e acrónimos. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Recoñecer e aplicar 

correctamente os 

posesivos, os numerais, 

os indefinidos e os 

interrogativos e 

exclamativos, tanto na 

súa función de 

determinante como 

pronominal. 

  4.1.  Identifica e aplica os 
posesivos. 

  4.2.  Identifica e aplica os 
numerais. 

  4.3.  Identifica e aplica os 
indefinidos. 

  4.4.  Identifica e aplica os 

interrogativos e 

exclamativos. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Coñecer a situación e a 

evolución do galego 

entre os séculos XV e 

XVIII. 

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

CCL, 

CSC, 

CCEC 

  6.  Coñecer a situación da 

nosa literatura entre os 

séculos XV e XVIII. 

  6.1.  Coñece a situación da 

literatura galega nos 

chamados «Séculos 

Escuros» e coñece 

CCL, 

CCEC 



90 
 

algunhas mostras 

literarias conservadas, 

así como as principais 

figuras dese período. 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, do poema inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa nas recitacións e nas actividades de carácter oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario como fonte de consulta habitual; dispoñer dunha 

gramática como material de apoio; realizar esquemas, táboas, resumos… para asimilar e 

lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, realizar traballos e presentacións, ampliar ou 

complementar a información do libro, compoñer poemas audiovisuais, etc. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

-  Fomento do interese pola poesía e por compoñer e recitar os seus propios poemas. 

 

UNIDADE 7 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

-  Coñecer as características propias do texto teatral e identificar os subxéneros dramáticos. 

-  Coñecer o vocabulario básico da espeleoloxía e outros deportes. 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as 

formas átonas. 

-  Coñecer a situación da lingua e da literatura galegas no século XIX. 

-  Crear e representar un texto teatral. 
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CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: escena 

teatral. 

-  Os textos: o texto 

dramático ou teatral. 

-  Topónimos e 

xentilicios. 

-  Procedementos de 

redución de palabras. 

-  Os determinantes: 

posesivos, numerais, 

indefinidos, 

interrogativos e 

exclamativos.  

-  O galego medio. 

-  A literatura dos 

séculos XV a XVIII.  

  1.  Ler un texto teatral 

coa entoación 

adecuada e facer o 

seu comentario. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

dramático e 

recoñece nel as 

características 

propias do xénero e 

clasifícao atendendo 

aos subxéneros 

teatrais. 

  1.2.  Crea e representa un 

texto teatral. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

  2.  Coñecer o 

vocabulario básico 

relacionado coa 

espeleoloxía e outros 

deportes. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico da 

espeleoloxía e 

outros deportes. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Utilizar 

correctamente as 

grafías b e v. 

  3.1.  Emprega 

correctamente as 

grafías b e v. 

CCL 

 

  4.  Identificar o pronome 

persoal e as súas 

formas, diferenciar 

formas tónicas e 

átonas e utilizar 

correctamente as 

formas átonas. 

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

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

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

CCL 
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adecuada. 

  5.  Coñecer a situación 

da lingua galega no 

século XIX e 

comprender como 

foi recuperándose 

tras séculos de 

decadencia. 

  5.1. Coñece a situación da 
lingua galega no 
século XIX e recoñece 
os trazos propios da 
ortografía 
decimonónica. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

  6.  Comprender a 

situación da 

literatura galega no 

século XIX e coñecer 

algúns precursores 

do Rexurdimento. 

  6.1.  Comenta a situación 

da literatura galega 

no século XIX e 

coñece os 

precursores do 

Rexurdimento. 

  6.2.  Sabe que foi o 
Rexurdimento e 
recoñece os seus 
autores máis 
emblemáticos, 
ademais dalgúns 
outros 
secundarios. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa nas dramatizacións de textos e noutras actividades de carácter 

oral. 

-  Fomento no alumnado do interese polo teatro e o gusto polas dramatizacións. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta habitual; 

realizar esquemas, táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 
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-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades e ampliar ou complementar a información do 

libro. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

UNIDADE 8  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Comprender e compoñer textos expositivos. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa paisaxe natural. 

-  Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso da diérese. 

-  Analizar formas verbais morfoloxicamente e conxugar verbos regulares e irregulares. 

-  Conxugar as formas verbais dos verbos regulares e con variacións. 

-  Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

-  Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galegas. 

-  Recitar poemas. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

expositivo. 

-  Os textos: o texto 

expositivo. 

-  Vocabulario 

relacionado coa 

paisaxe natural. 

-  Uso do h e da diérese. 

-  O verbo: constituíntes; 

verbos regulares e 

irregulares.  

-  Rosalía de Castro.  

-  Recitado de poemas. 

  1.  Ler un texto expositivo e 

comprender as súas 

características 

específicas. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

expositivo e coméntao 

atendendo ás súas 

características propias. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado coa 

paisaxe natural. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico da paisaxe 

natural. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Escribir correctamente 

palabras con e sen h e 

coñecer o uso da 

diérese. 

  3.1.  Escribe correctamente 

palabras con e sen h. 

  3.2.  Coñece o uso da 

diérese e utilízaa 

correctamente. 

CCL 
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  4.  Analizar formas verbais 

morfoloxicamente e 

conxugar verbos 

regulares e irregulares. 

  4.1.  Analiza o lexema e as 
desinencias dunha 
forma verbal e 
indica os valores 
que estas achegan. 

  4.2.  Coñece e utiliza 
correctamente as 
formas verbais dos 
verbos regulares e 
con alternancia 
vocálica. 

  4.3.  Coñece e utiliza 
correctamente as 
formas verbais dos 
verbos irregulares. 

CCL 

  5.  Coñecer a relevancia de 

Rosalía de Castro no 

ámbito da literatura e 

da cultura galega en 

xeral. 

  5.1.  Coñece a 
contribución de 
Rosalía de Castro á 
vida cultural e 
literaria galega e 
comenta algúns dos 
seus poemas. 

CCL, 

CCEC 

  6.  Recitar poemas.   6.1.  Recita poemas 
seguindo unhas 
pautas dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa en actividades de carácter oral, como a exposición, o recitado, o 

slam... 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o Apéndice do libro, dicionario e a gramática como fonte de 

consulta; realizar esquemas, táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os 

conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 
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-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 

-  Fomento do interese pola poesía e a súa relación coa música, mediante a escoita de versións 

musicadas de poemas. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre. 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Comprender e compoñer textos argumentativos. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Escribir correctamente palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e se non. 

-  Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saber clasificalas. 

-  Coñecer a contribución de Curros Enríquez á literatura e á vida cultural galegas. 

-  Crear coplas dos Maios. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Lectura: textos 

argumentativos. 

-  Os textos: o texto 

argumentativos. 

-  Vocabulario 

relacionado coa 

xustiza e as leis. 

-  Uso do s e do x. 

-  Diferenza entre senón 

e se non. 

-  Formas non persoais 

  1.  Ler textos 

argumentativos e 

comprender as súas 

características 

específicas. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención textos 

argumentativos e 

coméntaos 

atendendo ás súas 

características 

propias. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado 

coa xustiza e as leis. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico da 

xustiza e as leis. 

CCL, 

CSC 
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do verbo e perífrases 

verbais.  

-  Curros Enríquez. 

-  Creación de coplas dos 

Maios. 

  3.  Escribir 

correctamente 

palabras con s e con 

x e diferenciar entre 

senón e se non. 

  3.1.  Escribe 

correctamente 

palabras con s e con 

x. 

  3.2.  Diferencia e usa 

correctamente o par 

homófono senón/se 

non. 

CCL 

 

  4.  Identificar e utilizar 

correctamente as 

formas non persoais 

dos verbos e as 

perífrases verbais. 

  4.1.  Identifica e analiza 
as formas 
nominais dos 
verbos. 

  4.2.  Utiliza 
correctamente o 
infinitivo 
conxugado. 

  4.3.  Identifica e utiliza 
correctamente as 
perífrases verbais 
e sabe clasificalas 
segundo o valor 
que acheguen. 

CCL 

  5.  Coñecer a figura de 

Curros Enríquez e as 

súas obras máis 

importantes.  

  5.1.  Coñece a 
contribución de 
Curros Enríquez á 
cultura e á 
literatura. 

  5.2.  Analiza e compón 
coplas dos Maios. 

CCL, 

CCEC 

  6.  Crear coplas dos 

Maios. 

  6.1.  Analiza e compón 
coplas dos Maios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, dos textos da lectura inicial co obxectivo de 

mellorar a comprensión oral. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta; realizar 

esquemas, táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 
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-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 

-  Fomento do interese pola poesía e a súa relación coa música, mediante a escoita de versións 

musicadas de poemas. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

UNIDADE 10 
  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Ler e analizar textos periodísticos. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa ecoloxía. 

-  Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. 

-  Identificar e clasificar adverbios e locucións adverbiais. 

-  Recoñecer e corrixir castelanismos. 

-  Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega. 

-  Elaborar unha entrevista. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: texto 

periodístico. 

-  Os textos: o texto 

periodístico. 

-  Vocabulario 

relacionado coa 

ecoloxía. 

-  Uso do l e do ll. 

-  Uso do n e do ñ. 

-  O adverbio e as 

locucións adverbiais. 

-  Castelanismos. 

-  Eduardo Pondal.  

  1.  Ler, analizar e crear 

textos periodísticos. 

  1.1.  Le con fluidez e 

atención un texto 

periodístico e 

coméntao seguindo 

uns criterios dados. 

  1.2.  Coñece as funcións da 

prensa e identifica os 

xéneros periodísticos. 

  1.3.  Elabora unha 

entrevista, de acordo 

cunhas pautas dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado coa 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

CCL, 

CMCT 
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-  Elaboración dunha 

entrevista. 

ecoloxía. conforma o campo 

semántico da ecoloxía. 

  3.  Escribir correctamente 

palabras con l e con ll, e 

palabras con n e con ñ. 

  3.1.  Escribe correctamente 

palabras con l e con ll. 

  3.2.  Escribe correctamente 

palabras con n e con ñ. 

CCL 

 

  4.  Identificar, clasificar e 

analizar adverbios e 

locucións adverbiais. 

  4.1.  Identifica, clasifica e 

analiza adverbios e 

locucións adverbiais. 

CCL 

  5.  Identificar 

castelanismos e 

clasificalos en 

fonéticos, ortográficos, 

morfosintácticos, 

léxicos ou semánticos. 

  5.1.  Recoñece, clasifica e 

corrixe castelanismos. 

CCL 

  6.  Coñecer as principais 

contribucións de 

Eduardo Pondal á 

literatura e á vida 

cultural galegas. 

  6.1.  Coñece as principais 

contribucións de 

Eduardo Pondal á 

literatura galega. 

CCL, 

CCEC 

 
 

UNIDADE 11 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Analizar unha noticia e recoñecer a súa estrutura piramidal. 

-  Ampliar o vocabulario básico relacionado coa prensa. 

-  Escribir correctamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que, 

porque e porqué. 

-  Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalas correctamente. 

-  Coñecer as variedades da lingua. 

-  Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

-  Coñecer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos 

representantes. 

 CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  

 

Contidos Criterios  Estándares de aprendizaxe CC 
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de avaliación avaliables 

    

-  Lectura: texto 

periodístico. 

-  Os textos: a noticia. 

-  Vocabulario 

relacionado coa prensa. 

-  Palabras con grupos 

consonánticos. 

-  Por que, porque e 

porqué. 

-  Preposicións e 

locucións 

preposicionais. 

-  Variedades internas da 

lingua.  

-  Narrativa do século XIX. 

-  Creación de contos. 

  1.  Ler e analizar unha 

noticia. 

  1.1.  Analiza unha noticia e 

identifica a súa 

estrutura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado coa 

prensa. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico da prensa. 

CCL 

  3.  Escribir correctamente 

palabras que conteñen 

grupos consonánticos e 

diferenciar o uso de 

por que, porque e 

porqué. 

  3.1.  Utiliza correctamente 

os grupos 

consonánticos -cc- e -

ct- segundo o contexto 

no que aparezan. 

  3.2.  Utiliza correctamente 

os grupos 

consonánticos bl, pl, cl, 

fl, gl. 

  3.3.  Diferencia as palabras 

por que, porque e 

porqué. 

CCL 

 

  4.  Identificar as 

preposicións e 

locucións 

preposicionais e 

recoñecer a súa 

función. 

  4.1.  Identifica e utiliza 
correctamente 
preposicións e 
locucións 
preposicionais e 
identifica a súa 
función na frase. 

  4.2.  Analiza unha frase 
preposicional. 

CCL 

  5.  Coñecer as variedades 

internas da lingua. 

  5.1.  Coñece as variedades 
internas da lingua e 
identifica as 
variedades 
diacrónicas, 
diatópicas, 
diastráticas e 
diafásicas. 

CCL, 

CSC 

  6.  Coñecer o panorama da 

narrativa no século XIX 

e saber cales son os 

principias 

representantes da 

  6.1.  Coñece o panorama 
da narrativa galega 
no século XIX e 
recoñece algúns dos 
seus máximos 
representantes. 

CCL, 

CCEC 
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novela e do conto. 

  7.  Escribir un conto a 

partir dunhas pautas 

dadas. 

  7.1.  Escribe contos 
seguindo unhas 
pautas dadas. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  
No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Audición individual e logo colectiva, en gran grupo, da lectura inicial co obxectivo de mellorar a 

comprensión oral. 

-  Fomento do pensamento crítico do alumnado para entender o papel da prensa ao transmitir 

información (comunicar, opinar, denunciar…). 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta; realizar 

esquemas, táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Fincapé na importancia da diversidade en tanto que manifestación da riqueza dunha lingua 

viva; como tal debe valorarse e respectarse. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Fomento do interese do alumnado por crear producións propias. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

UNIDADE 12 
 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Analizar un texto presentado en formato dixital e interpretar tanto a información que 

proporciona como os recursos que emprega. 
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-  Ampliar o vocabulario básico relacionado co mundo dixital. 

-  Escribir correctamente palabras homófonas e parónimas. 

-  Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que 

desempeñan. 

-  Identificar interxeccións e utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativa dada. 

-  Coñecer a situación do xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras 

representativos. 

-  Crear videopoemas. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Lectura: prensa dixital. 

-  Os textos: os xornais 

dixitais. 

-  Vocabulario 

relacionado co mundo 

dixital. 

-  Diferenza entre haber e 

a ver, e entre hai, aí, ai! 

-  Conxuncións, locucións 

conxuntivas e 

itnerxeccións.  

-  O teatro do século XIX. 

-  Creación de 

videopoemas. 

  1.  Ler un xornal dixital, 

identificar as súas 

características e 

coñecer algunhas 

publicacións. 

  1.1.  Recoñece as 

características propias 

da prensa dixital e 

coñece algunhas 

publicacións. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario 

básico relacionado co 

mundo dixital. 

  2.1.  Coñece e aplica o 

vocabulario que 

conforma o campo 

semántico do universo 

dixital. 

CCL, 

CD 

  3.  Diferenciar o uso de 

haber e a ver, e de hai, 

aí, ai! 

  3.1.  Entende e aplica a 

diferenza entre haber e 

a ver, e entre hai, aí e 

ai! 

CCL 

 

  4.  Identificar as 

conxuncións e as 

locucións conxuntivas, 

e recoñecer as 

conxuncións. 

  4.1.  Identifica e clasifica 
conxuncións e 
locucións 
conxuntivas 
segundo a función 
que desempeñen 
dentro da frase ou 
da oración. 

  4.2.  Recoñece e utiliza 
interxeccións 
segundo a situación 
comunicativa. 

CCL 
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  5.  Coñecer o panorama do 

teatro galego no século 

XIX e identificar algúns 

dos seus autores e 

obras máis 

representativos. 

  5.1.  Coñece a situación 
do xénero teatral 
galego no século XIX 
e identifica algúns 
autores e obras 
representativos. 

CCL, 

CCEC 

  6.  Crear videopoemas.   6.1.  Crea videopoemas a 
partir dunhas ideas 
e pautas dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Actividade que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en torno 

aos distintos contidos que imos traballar. 

-  Fomento do debate e do intercambio de opinións co obxectivo de mellorar a expresión oral e 

de favorecer o desenvolvemento do pensamento crítico. 

-  Creación dun ambiente distendido na aula, imprescindible para que alumnos e alumnas 

participen de maneira activa e colaborativa na gravación de vídeos. 

-  Fincapé nos hábitos de traballo: analizar e redactar textos de acordo cunhas pautas; asegurar a 

correcta asimilación de conceptos a través dunha práctica continuada; utilizar a Rede para 

obter información; manexar o dicionario e a gramática como fonte de consulta; realizar 

esquemas, táboas, resumos, fichas… para asimilar e lembrar mellor os conceptos, etc. 

-  Exposición do profesor ou profesora utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente 

o significado daqueles conceptos máis complexos e novidosos. 

-  Práctica habitual na clase da análise guiada de textos literarios. 

-  Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a información do 

libro, e para realizar creacións propias. 

-  Fomento do interese pola poesía e a súa relación coa música, o son e a imaxe, mediante a 

creación de videopoemas. 

-  Reflexión acerca do uso responsable das TIC. 

-  Fomento do aspecto lúdico e creativo da linguaxe. 

-  Traballo dos distintos contidos da unidade a partir de textos próximos á realidade e aos 

intereses do alumnado. 

-  Repaso xeral dos contidos do trimestre e do curso. 
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  O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 3.º ESO. 

  A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 3.º ESO. 

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

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 

fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

  O libro dixital. 

  A web do profesorado. 

  A web do alumnado e da familia. 

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

CUARTO DA ESO 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DE 4º ESO 

 Interesarse pola lectura de textos como fonte de información e 
enriquecimento e para desenvolver a comprensión lectora. 

 Empregar a lingua galega, oralmente e por escrito, para a comunicación 
interpersoal e para a comprensión, análise e organización de feitos e saberes 
de calquera tipo. 

 Coñecer a realidade plurilingüe mundial e de España. 

 Comprender a situación actual do idioma gale go e coñecer a lexislación que 
regulamen-ta o uso das linguas oficiais en Galicia. 

 Valorar as variedades xeográficas do galegocon vistas á aprendizaxe da lingua 
estándar libre de interferencias e prexuízos. 

 Integrar as normas ortográficas, de puntuación, acentuación, maiúsculas, 
siglas e acrónimos nas propias producións. 

 Identificar as oracións simples e compostas (coordinadas e 
subordinadas).  

 Identificar os tipos e as clases de palabras. 

 Recoñecer e aplicar as normas de uso dos diferentes grafemas do 
galego. 

 Identificar as oracións transitivas, intrans itivas e reflexivas. 

 Recoñecer e evitar a confusión cos grupos consonánticos. 

 Ler e comprender textos argumentativos, preditivos, líricos narrativos e 
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teatrais. -Familiarizarse coa linguaxe e cos contidos das presentación 
multimedia. -Coñecer as estratexias adecuadas para facer unha 
exposición oral. -Familiarizarse coa linguaxe e estrutura dos currículos e 
as reclamacións. -Distinguir as funcións sintácticas máis frecuentes. 

Coñecer o vocabulario básico dos seguintes amposc semánticos: os libros e a 
lectura, as novas tecnoloxías, o tempo meteorolóxico, a guerra e a paz, as festas e 
tradicións, o tempo cronolóxico, o comercio e as compras e o traballo. 

 Coñecer e empregar os recursos que ofrecen as TIC tanto na procura de 
información como na elaboración de textos. 

 Coñecer e elaborar textos expositivos, argumentativos e preditivos. 

 Analizar as diferentes linguaxes específicas dos medios de comunicación, 
deténdose na estrutura do xornal dixital e nas características da publicidade. 

 -Analizar e elaborar textos da vida cotiá, como a solicitude, a reclamación ou o 
currículo.  

 -Coñecer as características fundamentais, tendencias literarias e autores máis 
destacados dos séculos XX e XXI. 

 -Coñecer as tendencias actuais da lírica, da narrativa e da dramática. 

 CONTIDOS DE 4º ESO 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  . 

 Comprensión de textos 

 Comprensión de textos dos medios de comunicación, a tendendo aos xéneros de 
carác-ter argumentativo e aos texos publicitarios. Análise dos componentes 
verbais e non verbais da comunicación publicitaria. 

 Valoración crítica das mensaxes publicitaria s e das mensaxes implícitas e 
explícitas dos textos argumentativos, analizando os usos lingüísticos 
discriminatorios e os prexuízos en que se basan. 

 Comprensión do textos orais empregados no ámbito académico. 

 Potenciación da escoita activa, salientando o repecto cara ás opinións diferentes á 
propia. 

  Valoración da adecuación das producións ora is propias á fonética galega, 
evitando os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 Produción de textos 

 -Exposicións orais sobre temas de actualidade tomados dos medios de 
comunicación au-diovisual que admitan distintas opinións, dis tinguindo entre 
información, opinión e per-suasión e empregando os medios audiovisuais e as 
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TIC. 

 -Participación activa en situacións do ámbito académico, en debates e noutras 
situacións de comunicación reais ou simuladas onde se pr esenten opinións 
diversas e se realicen autoavaliacións e presentacións orais. Utilización dos 
medios audiovisuais e das TIC. 

 -Uso consciente de elementos paraverbais (volumen de voz, velocidade…) e 
non verbais (xestos, movementos…) nas intervencións orais . 

 Desenvolvemento da comunicación asertiva e valoración do diálogo como 
elemento esencial na resolución de problemas. 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBI  R. 

 Comprensión de textos 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais e dos 
medios de comunicación, atendendo sobre todo aos xéneros de opinión . 

 Comprensión e análise dos textos publicitarios na comunicación escrita, 
salientando as mensaxes implícitas e explícitas inseridas neles. 

 Comprensión dos textos do ámbito académico presentados en diversos 
soportes.  

 Análise da mensaxe principal e da estrutura dun texto argumentativo a través 
da identificación do tema, dos subtemas e da elabora ción de esquemas. 

 Uso autónomo da biblioteca e das TIC. 

 Análise reflexiva das mensaxes procedentes da publicidade e dos xéneros de 
opinión, favorecendo unha visión crítica dos feitos. 

 Lectura en voz alta, salientando a fluidez e a adaptación aos patróns fonéticos do 
galego. 

 Produción de textos escritos 

 Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais e dos 
medios de co-municación como reclamacións, blogs, artigos de opinión… 

 Composición de textos expositivos e argument ativos do ámbito académico.  

 Correcta presentación dos textos escritos, r espectando as normas gramaticais, 
ortográficas, a temática, os destinatarios… 

 Emprego das TIC para confeccionar as propias producións, aproveitando 
procesadores de textos, correctores ortográficos… 
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 BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA. 

 Análise das formas de expresión da subxectividade e do enfoque do tema nas 
exposicións e argumentacións. 

 Recoñecemento e uso reflexivo dos conectores (conectores para estruturar as 
ideas, para estruturar o texto e espazo-temporais) e dos mecanismos de cohesión 
textual ( a deíxe e a referencia interna de tipo léxico). 

 Identificación dos tipos de oración segundo a natureza do predicado e aplicación 
das es-truturas sintácticas nas producións propias. 

 Atención á vinculación e progresión temáticas na estrutura dun texto 
argumentativo.  

 Uso reflexivo da puntuación, das normas orto gráficas, das abreviaturas, siglas, 
acrónimos, maiúsculas e minúsculas nas elaboración de textos. 

 Identificación e corrección das interferenci as fonéticas e fonolóxicas na lingua 
galega (apertura das vogais de grao medio, n velar). 

 Manexo fluído do léxico relacionado cos seguintes campos semánticos: os 
libros e a lectura, as novas tecnoloxías, o tempo meteorolóxico, a guerra e a 
paz, as festas e tradicións, o tempo cronolóxico, o comercio e as compras e o 
traballo.  

 Afianzamento das estratexias de autoavaliación e autocorrección. 

 Comprensión e aproveitamento das información s ofrecidas polas obras de 
consulta, non só a nivel semántico senón tamén sintáctico,de uso. 

 BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE. 

 Coñecemento da lexislación sobre a lingua galega. 

 Coñecemento da situación sociolingüística e legal d as linguas do Estado español, 
aceptando o plurilingüismo como un factor enriquecedor no mundo actual e en 
Galicia, en particular. 

 Análise da historia da lingua galega desde oséculo XX ata hoxe, valorando a 
influencia dos feitos históricos á hora de entender a situación actual. 

 -Coñecemento das características das variedades xeográficas do galego e da 
lingua estándar. Valoración da necesidade do uso normalizado da lingua galega. 

 Uso autónomo das TIC na confección e presentación de traballos. 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 Lectura autónoma da obras literarias do século XX ata a actualidade, 
recoñecendo o papel das personaxes femininas. 
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 Lectura , audición e visionamento de textos  poéticos, narrativos e dramáticos 
da literatura galega dos sécalos XX e XXI, recoñecendo neles as súas 
características e intencións. 

 Presentación de traballos relacionados coas lecturas e o seu contexto, deténdose 
no papel dos feitos históricos na evolución da literat ura galega. 

 Creación de textos literarios tendo en conta as características de cada xénero 
vistas na aula. 

 Uso autónomo das bibliotecas, incluídas as virtuais. 

OBXECTIVOS MÍNIMOS DE 4º ESO 

 Interese pola lectura de textos como fonte de información e 
enriquecemento para a comprensión lectora. 

 Diferenciar entre a frase e a oración. Oraci óns copulativas e predicativas.  

 Empregar a lingua galega oralmente e por escrito en calquera tipo de contexto.  

 Comprender a realidade plurilingüe de España e a situación actual do galego, 
facendo fincapé nos acontecementos históricos que determinaron a súa 
situación actual. 

  Facer un uso correcto das normas de puntuación, ortográficas, maiúsculas, 
minúsculas, acentuación, siglas, abreviaturas e acró nimos na elaboración de 
textos. 

 Diferenciar entre frase e oración. 

 Diferenciar entre oracións coordinadas e subordinadas, identificando as 
funcións sintácticas máis frecuentes. 

 Identificar as oracións simples e compostas. 

 Uso consciente da información que ofrecen as  TIC. 

 Coñecer o vocabulario relativo aos seguintes campos semánticos: os libros e a 
lectura, as novas tecnoloxías, o tempo meteorolóxico, a g uerra e a paz, as festas e 
tradicións, o tempo cronolóxico, o comercio e as compras e  o traballo. 

 Coñecer as características dos textos argumentativos, expositivos e 
preditivos.  

 Familiarizarse coa linguaxe e os recursos dos textos publicitarios. 

 Confeccionar textos da vida cotiá como a solicitude, a reclamación e o 
currículo. 

 Coñecer as características esenciais da literatura galega dos séculos XX e 
XXI.  
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 Recoñecer e evitar confusións cos grupos consonánticos. 

 Identificar os fonemas do galego e a estrutura textual. 

 Identificar oracións sen suxeito e diferenci ar as oracións copulativas das 
predicativas. 

 Identificar as oracións transitivas, intransivitas, reflexivas e recíprocas. 

 -Identificar os cambios semánticos. 

 CONTIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  . 

Comprensión de textos 

 Comprensión dos textos dos medios de comunicación, deténdose nas súas 
características esenciais. E facendo unha valoración crítica dos mesmos. 

 Comprensión de textos orais do ámbito académico. 

 Desenvolvemento da escoita activa ao amosar respecto ante opinións distintas á 
propia. 

 Produción de textos 

 Exposicións orais de temas tomados dos medio s de comunicación audiovisual, 
procurando distinguir entre información, persuasión e opinión. 

 Participación en situacións de comunicación   reais ou simuladas que favorezan a 
autovaliación. 

 Utilización dos medios audiovisuais e das TI C. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBI R. 

 

 Comprensión de textos 

 Comprensión e análise dos textos publicitarios e das mensaxes implícitas e 
explícitas comprendidas neles. 

 Comprensión dos textos do ámbito académico,da vida cotiá e das relacións 
sociais. 

 Análise da estrutura dun texto argumentativo, deténdose na identificación 
do tema, das ideas principias e secundarias e na elaboración de esquemas. 

 Lectura en voz alta adaptándose aos patróns da fonética galega. 

Produción de textos escritos 
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 Correcta presentación dos textos escritos, respectando as normas ortográficas, 
gramati-cais, a temática, os destinatarios… 

 Composición de textos da vida cotiá, das relacións sociais, do ámbito académico 
e dos medios de comunicación. 

 Utilización da información que ofrecen as TI  C. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA. 

 Distinción entre frase e oración. 

 Diferenciación dos tipos de oración segundo a natureza do predicado e 
aplicación das estruturas sintácticas nas producións propias. 

 Análise da vinculación e progresión temáticas na estrutura dun texto. 

 Uso correcto da puntuación, normas ortográficas, abreviaturas, siglas, acrónimos, 
maiúsculas e minúsculas. 

 Coñecemento do léxico relacionado cos seguintes campos semánticos: os 
libros e a lectura,as novas tecnoloxías, o tempo meteorolóxico, a guerra e a 
paz, as festas e tradicións, o tempo cronolóxico, o comercio e as compras e o 
traballo.  

 Comprensión e uso reflexivo da información p resentada nas obras de 
consulta. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE. 

 Coñecemento da lexislación sobre a lingua galega. 

 Coñecemento da realidade pluriingüe de España e análise dos feitos 
históricos que explican a súa situación na actualidade 

 Recoñecemento das variedades xeográficas dogalego en contraposición co 
galego estándar. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 Lectura de obras poéticas, narrativas e dramáticas, deténdose no papel das 
personaxes femininas e nas características de cada xénero. 

 Creación de textos literarios que recollan o explicado na 
aula.  

 Uso autónomo das bibliotecas e das TIC. 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 
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 UNIDADE 1. Lectura da unidade. A comunicación human a. As propiedades 
textuais. O uso do b e do v. Historia da lingua: o primeiro terzo do século XX. 
Semántica: contexto e situación. O texto argumentativo. Primero terzo do século 
XX: a lírica. 

 UNIDADE 2. Lectura da unidade. A palabra (I). O uso do n e do ñ. Historia da 
lingua: as décadas da dictadura. As novas tecnoloxías. Os campos semánticos. 
A presentación multimedia. Primeiro terzo do século XX: a narrativa. 

 UNIDADE 3. Lectura da unidade. A palabra (II). O uso do l e do ll. As linguas da 
península Ibérica. O tempo metereolóxico. O texto preditivo. Primeiro terzo do 
século XX: o teatro. 

2ª AVALIACIÓN 

 UNIDADE 4. Lectura da unidade. A frase e a oración . A coherencia. O uso do s e 
do x. Variedades xeográficas: bloque occidental. A guerrae a paz. O debate. A 
lírica entre 1936 e 1976. 

 UNIDADE 5. Lectura da unidade. As funcións sintácticas. A coherencia: a 
intención comunicativa. Uso do x, do ll e do i. Varieades xeográficas: 
bloque central. Festas e tradicións. Polisemia. A noticia. A narrativa entre 
1936 e 1976. 

 UNIDADE 6. Lectura da unidade. Oracións simples e compostas. Os conectores de 
causa e consecuencia. O uso do h. Variedades xeográficas: bloque oriental. Vida e 
norte. Homonimia. O faladoiro. O teatro entre 1936 e 1976. 

3ª AVALIACIÓN 

 UNIDADE 7. Lectura da unidade. Oracións sen suxeito . Oracións copulativas e 
predicativas. Conectores de condición, hipótese e conclusivos. Pa labras xuntas e 
separadas. A lingua estándar. O tempo cronolóxico. Antonimia. A publicidade. A 
literatura actual: a lírica 

 UNIDADE 8. Lectura da unidade. Oracións transitivas , intransitivas, reflexivas e 
recíprocas. Outros mecanismos de cohesión textual. Grupos conso nánticos (I). 
Lexislación da lingua galega. O comercio e as compras. Os cambios semánticos (I). 
As reclamacións. A literatura actual: a narrativa. 

 UNIDADE 9. Lectura da unidade. Os fonemas do galego. A estrutura textual. 
Grupos consonánticos (II). O galego hoxe. O traballo. Os ambiosc semánticos 
(II). O currículo. A literatura actual: o teatro. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 4º DE ESO 

 Mostrar interese pola lectura de distintos tipos de textos. 

 Aplicar correctamente as normas de uso das palabras que se escriben xuntas e 
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separadas. 

 Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 
principal e secundaria, a tese e os argumentos de textos dos medios de 
comunicación e do ámbito académico. 

 Identificar os cambios semánticos. 

 Realizar exposicións orais, diferenciando op inión, información e persuasión 
cun rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación. 

 Elaborar textos propios da vida cotiá, dos medios de comunicación e do ámbito 
académico segundo os modelos estudados na aula. 

 Uso autónomo da información que ofrecen as T IC para a elaboración de 
traballos do ámbito académico, facendo unha análise crítica da mesma. 

 Coñecer a realidade plurilingüe do mundo e de España,comprendendo a 
influencia de determinados feitos históricos na evolución e actual situación da 
nosa lingua. 

 Utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade en diferentes contextos 
comunicativos. 

 Recoñecer e usar as oracións transitivas, intransivas, reflexivas e recíprocas.  

 Coñecer e identificar as variedades xeográficas da lingua. 

 Recoñecer e diferenciar oracións compostas por coordinación e subordinación, 
así como as principias funcións sintácticas que as integran. 

 Aplicar o vocabulario básico relacionado cos seguintes campos semánticos: os 
libros e a lectura, as novas tecnoloxías, o tempo meteorolóxico, a guerra e a paz, 
as festas e tradicións, o tempo cronolóxico, o comercio e as compras e o traballo. 

 Comprender e identificar as características de textos argumentativos, 
preditivos, líricos, narrativos e teatrais. 

 Identificar as características dos campos semánticos. 

 Enriquecer a expresión por medio da precisión léxica.  

 Recoñecer e usar os fonemas do galego e a estrutura textual. 

 Recoñecer a estrutura interna das palabras e a formación de novas voces. 

 Coñecer as principias características da literatura galega desde o século XX ata 
hoxe, diferenciando as principias tendencias, autores e obras e atendendo á 
importancia dos feitos históricos na evolución da mesma. 

 Crear textos de intención estética tendo en conta os recursos de cada xénero 
explicados na aula. 
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 Ler obras literarias galegas, fomentando a valoración crítica das mesmas 
mediante unha exposición argumentada das propias ideas. 

 
CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS, MATERIAIS E RECUSOS DIDÁ TICOS 

 

CUARTO DA ESO 

 

Libro de texto: Lingua e literatura 4º ESO da editorial Rodeira. 

 

· Tres libros de lectura obrigatoria. O departamento nas reunións ordinarias, ao 
comezo do curso, tras a avaliación inicial de cada un deles e, especificamente o 
profesorado que imparta clase no nivel, determinará ao principio do curso as 
lecturas obrigatorias do mesmo, tendo en conta as características do conxunto do 
alumnado dos grupos e as necesidades específicas de alumnos e alumnas 
determinados/as.  

 

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

·  
· Dicionarios de Lingua Galega.  

 

                   PROGRAMACIÓN 4º P.D.C. 
OBXECTIVOS MÍNIMOS  

- Identificar o proceso de comunicación en distintas situacións. 

- Producir textos orais e escritos utilizando o rexistro lingüístico mais axeitado. 

- Coñecer as características estructurais básicas dos textos expositivos e       argumentativos. 

Aplicar as normas ortográficas de puntuación, acentuación maiúsculas, siglas, acrónimos. 

- Coñecer a realidade plurilingüe de España e os conceptos de lingua minoritaria e lingua 

minorizada. 

- Valorar as variedades galego e o casatelán con vistas á aprendizaxe da lingua estándar 

libre de interferencias e prexuízos. 

- Aplicar correctamente algunhas grafías dubidosas. 

- Recoñecer as diferentes unidades da lingua. 

- Analizar as funcións sintácticas na oración. 

- Identificar as oracións compostas e clasificalas. 
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- Identificar palabras sinónimas,polisémicas e homónimas. 

- Recoñecer neoloxismos, préstamos, estranxeirismos, tecnicismos. 

- Coñecer os principais trazos da  literatura dos séculos XIX, XX. 

- Recoñecer os elementos temáticos, estruturais e expresivos que caracterizan un texto 

literario. 

- Ler textos e obras da literatura galega e castelá dos séculos XIX, XX e XXI 

- Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento dos feitos 

sociais, utilizando este coñecemento para comprender a diversidade social e cultural; 

analizar os seus problemas e formar un xuízo persoal, crítico e razoado. 

- Identificar e localizar no tempo e no espacio procesos e acontecementos relevantes co fin 

de adquirir unha perspectiva global da evolución histórica da humanidade e a 

comprensión das nocións de cambio e permanencia. 

- Comprender as relacións que se producen entre feitos políticos, económicos, culturais e 

sociais nas Idades Moderna e Contemporánea. 

- Valorar e respecta-lo patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural e artístico, 

asumindo as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

- Aprecia-los dereitos e liberdades humanas como unha conquista da humanidade, 

potenciando os valores de tolerancia e solidariedade cos pobos, grupos sociais e persoas 

privadas dos seus dereitos ou dos seus recursos necesarios. 

CONTIDOS MÍNIMOS  

1. ORTOGRAFÍA 
-Coñecer as normas ortográficas de puntuación, acentuación (acento diacrítico), 

 maiúsculas, siglas, acrónimos. 

 -Usar correctamente algunhas grafías dubidosas. 

 -Uso correcto dalgúns grupos consonánticos. 

 2.GRAMÁTICA 

 - As clases de palabras. 

 -Usar correctamente a colocación do pronome átono na frase. 

 -Dominar a morfoloxía verbal en galego e castelá tanto nos verbos regulares  

          coma irregulares. 

 -Saber as perífrases verbais e a súa clasificación.  

2. SINTAXE 
 -A oración simple. Clases de oracións. 
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 -As funcións sintácticas: suxeito, predicado, complementos. 

 -As oracións compostas por coordinación e subordinación. 

 

Estes tres bloques temáticos estúdanse na 1ª avaliación. 

3. LINGUA E SOCIEDADE  
 - O proceso de comunicación elementos e funcións. 

- Coñecer as variedades internas das linguas galega e castelá e recoñecer as 

  variedades xeográficas da mesma. 

4. SEMÁNTICA 
 - Recoñecer palabras polisémicas, homónimas e parónimas. 

 - Recoñecer neoloxismos, préstamos e estranxeirismos. 

- Coñecer a linguaxe propia dos medios de comunicación (cinema, radio, 

  televisión, xornais). 

 - Coñecer o vocabulario das festas e tradicións, dos xogos e diversións e os 

           costumes. 

 - Traballar campos semánticos sobre os libros de lectura. 

Estes dous bloques estudianse na 2ª avaliación. 

5. LITERATURA 
- Ler con fluidez, comprensión e actitude crítica, apreciando a literatura galega e   castelá 
como patrimonio cultural e como estímulo para unha práctica literaria propia. 

 - Coñecer as características fundamentais da literatura galega e castelá dos 

         séculos XIX, XX e XXI. 

 Este bloque estúdase na 3ª avaliación.  

6. HISTORIA 
- O Antigo Réxime.  

- A época do Renacemento. 

- A Europa do Barroco. 

- O Século da Razón. 

- As revolucións burguesas. A revolución francesa e a revolución industrial. 

- A Restauración, liberalismo e nacionalismo. As revolución liberais.  

  O movemento obreiro. 

Todos estes  enunciados conformarán os contidos da 1ª avaliación 
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- Estado burgués e Imperialismo. 

- O período de entreguerras. I guerra mundial. Revolución rusa. Fascismo e nacismo. A crise 
de 1929. A II guerra mundial. A Restauración en España. 

- España no s. XX.  

 

Estes temas forman parte da 2ª avaliación.  

-  A división do mundo en bloques. A guerra Fría. As democracias liberais. As democracias 
populares. Os procesos de descolonización e o Terceiro Mundo.  

- Globalización e supremacía dos EEUU. A Unión Europea.   

- A España democrática. 

Estes temas forman parte da 3ª avaliación. 

 ÉTICA: 
- Saber que é a moral, o comportamento moral e os problemas morais, e diferencialos 

doutros comportamentos ou problemas (sociais, psíquicos, relixiosos, políticos...) 

- Saber que a ética garda relación coa moral, e que, en principio, nin ten nada que ver coa/s 
relixións nin tampouco está oposto a elas. 

Estes enunciados forman parte da 1ª avaliación. 

- Saber que é a liberdade desde un punto de vista moral,  e que debe diferenciarse das 
chamadas libertades políticas ou públicas e da libertade física. 

Este único enunciado forma parte da 2ª avaliación. 

- Saber qué son e significan a democracia e os Dereitos Humanos. 

- Saber que é o relativismo cultural e moral. 

     Estes dous últimos temas forman parte da 3ª avaliación. 

TEMPORALIZACIÓN 

Distribúense  8 horas lectivas semanais do seguinte xeito: 

 6 horas semanais adicadas a contidos lingüísticos (3 horas para  Lingua Castelá e 3  horas 
para Lingua Galega). 

 2 horas dedicadas a Ciencias.Sociais (concretamente a Historia). 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñece os elementos do proceso de comunicación e as funcións da linguaxe. 

- Comenta textos sinxelos argumentativos e expositivos. 

- Interpreta e construe correctamente textos, analizando e elexindo o rexistro axeitado. 
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- Coñece a situación actual do galego e do castelán. 

- Coñece a realidade plurilingüe do mundo e de España, e os conceptos de lingua 
minoritaria e lingua minorizada. 

- Coñece e identificar as variedades xeográficas da lingua. 

- Reflexiona sobre o presente e o futuro da lingua galega e entende os conceptos de 
competencia lingüística, lingua maioritaria, lingua inicial e lingua habitual. 

- Coñece as variedades internas da lingua, identificando niveis e rexistros, así como as 
linguaxes específicas. 

- Identifica a categoría gramatical das palabras. 

- Emprega con corrección e coñece as regras de formación do xénero e do número. 

- Sitúa correctamente o pronome átono. 

- Aplica correctamente os verbos irregularese as perífrases. 

- Repasa e emprega con correción as maiúsculas,as regras de acentuación e as normas do 
acento diacrítico. 

- Diferenza oracións simples e compostas. 

- Recoñece e diferenza oracións compostas por coordinación e subordinación e identifica 
as que se unen mediante xustaposición. 

- Coñece as correntes poéticas de principios do séculos XIX e XX e comenta textos dos seus 
máximos representantes. 

- Le e comenta as lectura obrigatorias deste curso. 

- Recoñece e emprega con corrección palabras polisémicas,homónimas e parónimas. 

- Recoñece e emprega con corrección préstamos e estranxeirismos. 

- Coñece, analiza e valora os cambios que, no ámbito político, social, económico e 
intelectual, caracterizan á modernidade europea e internacional, relacionándoos cos 
propios da historia de España e de Galicia. 

- Enumera as transformacións do século XVIII, incidindo nas propias do reformismo 
borbónico en España e América. 

- Distingue os cambios políticos que conducen á crise do Antigo Réxime e ás revolucións 
liberais, así coma a súa repercusión en España e Galicia, destacando as dificultades para a 
construcción do estado liberal. 

- Comprende as transformacións socioeconómicas que acompañan a Revolución industrial, 
así coma os acontecementos máis relevantes que explican o protagonismo de Europa 
durante a época do Imperialismo, as súas consecuencias e o seu declive. 

- Caracteriza os feitos da primeira metade do século XX e, de xeito específico, os que 
afectaron a España e a Galicia. 

- Comprende as profundas transformacións operadas despois da Segunda Guerra Mundial, 
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destacando a visión do mundo en bloques e as características esenciais de cada un deles, 
o proceso de integración europea e os problemas derivados da descolonización. 

- Subliña a transcendencia da construcción europea e a participación de España neste 
proceso. 

- Valora os principios e as institucións básicas dos sistemas democráticos e recoñéceos na 
vixente Constitución española. 

 -    Situa a Constitución de 1978 dentro do proceso da transición democrática, destacando a 
súa proxección na vida pública e na articulación territorial do Estado. 

- Analiza os cambios máis recentes operados no panorama político internacional 
identificando, valorando e debatendo de modo crítico os principais problemas morais do 
mundo actual, así como as diferentes posicións éticas que manifestan. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Probas escritas (exames) de Lingua castelá, Lingua galega e  Historia: 70%. 

 Probas e/o traballo dos libros de lectura obrigatoria: 15%. 

 Traballo de clase e entrega doutros materiais ou traballos referidos á programación 

(resumos, esquemas, exercicios), ademais de presentar bo comportamento e actitude 

positiva cara o  ámbito socio lingüístico: 15%. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación é continua. e todo o proceso estará integrado na actividade diaria da aula. 

-  Faranse controis periódicos, que poderán ser orais ou escritos. Haberá como mínimo unha 

proba escrita por avaliación. 

- Valorarase o traballo diario na clase.  

- Valorarase a presentación do traballo dun xeito ordenado e pulcro e con corrección 

ortogáfica. 

- O control das lecturas marcadas como obrigatorias  será por medio de traballos ou probas 

escritas. 

- A lectura das obras considerase imprescindible para aprobar o ámbito.  

- O caderno da clase deberá estar completo e ordenado 

- Os alumnos que teñan pendente algunha asignatura de 3º do ámbito sociolingüístico 

realizarán un exame final adaptado e terase en conta os traballos de recuperación da 

materia ao longo do curso. 
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RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES: 

O profesor do ámbito lingüístico será o encargado de organizar o traballo de recuperación de todas 

as materias, incluidas no seu ámbito, que os alumnos  poidan levar pendentes de cursos anteriores: 

 

 Ciencias Sociais de 1º de ESO e de 2º de ESO. 

 Lingua galega e Literatura de 1º de ESO e de 2º de ESO. 

 Lengua castelá e Literatura de 1º de ESO e de 2º de ESO. 

 Ámbito lingüístico de 3º de ESO. 

A tal efecto, o alumno que deba recuperar algunha materia pendente: 

- Elaborará traballos, sobre a materia correspondente, que deberá preparar na casa, e 

presentar ao profesor dentro do prazo marcado. 

- Realizará exercicios de calquera tipo que se lle encomenden, como no apartado anterior. 

- Fará os exames, ou calquera tipo de probas que o profesor de ámbito programe, durante o 

curso, para comprobar o avance do alumno na recuperación das materias pendentes. 

- Lerá  textos de diferente tipo: periodísticos, publicitarios, contos, poemas,  así como 

buscará datos en Internet sobre calquera tema de interese, para traballar con eles. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Contribución da materia para a súa adquisición 

Competencia en comunicación lingüística  (CL)  

· Desenvolvemento das linguas como instrumento de comunicación cun mesmo e cos 

demais. 

· Desenvolvemento da capacidade para interactuar de forma competente mediante a 

linguaxe nas diferentes esferas da actividade social. 

· Desenvolvemento das linguas como soporte do pensamento e regulación do 

comportamento. 

· Valoración da diversidade lingüística, cultural e social, como enriquecemento persoal e dos 
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pobos. 

· Aprendizaxe do sistema e das funcións lingüísticas, das súas unidades e regras. 

· Valoración das linguas como fonte de pracer estético. 

· Desenvolvemento do uso creativo das linguas. 

· Uso das linguas en variedade de situacións comunicativas e contextos de interacción. 

· Uso do debate, do diálogo, da confrontación de ideas, do intercambio de perspectivas e da 

busca de acordos e consensos. 

· Desenvolvemento das destrezas de recepción e produción, tanto oral como escrita, 

buscando un desenvolvemento harmónico en situacións comunicativas diversas. 

. Utilizar axeitadamente  o vocabulario propio das ciencias sociais para construír un discurso 

preciso. 

. Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións distintas á propia. 

. Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argumentación. 

. Ler e interpretar textos de tipoloxía  diversa, linguaxes icónicas, simbólicas  e de 

representación. 

 

Competencia no coñecemento 

e a interacción co mundo físico 

(CF) 

 

· Desenvolvemento da comprensión lectora e interpretación de textos continuos e 

descontinuos. 

· Desenvolvemento da capacidade de organizar, comprender e interpretar a información e a 

de expresarse e argumentar utilizando un vocabulario científico básico. 

· Mellora da formulación, comprensión e expresión correcta de situacións e problemas, así 

como de enunciados de tipo científico e tecnolóxico. 



120 
 

. Identificar e localizar os principais ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais en que se 

en marcan os acontecementos de Historia contemporánea. 

. Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades ao longo dos 

períodos históricos estudados. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

(CD) 

 

· Adquisición de coñecementos e destrezas para a busca e selección de información 

relevante de acordo con diferentes necesidades, así como para a súa reutilización na 

produción de textos orais e escritos propios. 

· Desenvolvemento da comunicación lingüística en distintas linguas a través das TIC. 

· Mellora da comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros, páxinas 

web e plataformas educativas. 

· Uso de procesadores de textos e ferramentas de corrección ortográfica e gramatical, 

elaboración de gráficos e esquemas, etc. 

· Uso da lectura hipertextual. 

· Uso e composición de textos en diversos soportes dixitais, elaboración de presentacións, 

uso combinado de textos, imaxes e sons, etc. 

· Mellora do tratamento da información de diversas fontes e contidos: selección, análise, 

organización, almacenamento e recuperación rápida. 

. Relacionar a informaciín procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, etc. 

 

 

Competencia social e cidadá (CS)  
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Competencia artística e cultural 

(CC) 

. 

· Desenvolvemento da produción de textos literarios. 

· Desenvolvemento dos compoñentes estéticos e artísticos dos textos literarios. 

· Valoración do patrimonio literario e da literatura como expresión das preocupacións 

esenciais do ser humano a través do tempo. 

· Coñecemento e valoración da literatura popular ou culta, oral e escrita. 

· Coñecemento de relacións entre diversas manifestacións literarias con outras 

manifestacións artísticas. 

· Achegamento ao mundo social da literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librarías, 

catálogos ou a presenza do literario na prensa). 

.Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos. 

. Recoñecer os diferentes estilos da arte contemporánea e os cambios que os motivaron. 

. Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar o sentido estético e a capacidade de se 

emocionar. 

Competencia para aprender a 

aprender 

(CA) 

 

· Uso da linguaxe como regulador do pensamento e do comportamento autónomo nos 

procesos de aprendizaxe persoal e interpersoal. 

· Mellora das destrezas lectoras (comprensión global, extracción da información precisa, 

distinguir as ideas principais e secundarias, valorar a estrutura e o contido dos textos,...). 

· Mellora das destrezas de expresión escrita (organizar as ideas, prever o inicio e final dun 

texto, usar un vocabulario preciso e uns mecanismos de cohesión semántica e sintáctica 

axeitados,...). 

· Mellora da reflexión sobre a lingua, as súas estruturas lingüísticas e os seus efectos nos 
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textos: analizar, contrastar, ampliar e reducir enunciados mediante o uso consciente de certos 

mecanismos gramaticais, substituír elementos do enunciado por outros gramaticalmente 

equivalentes... 

. Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar infrmación: esquemas, 

resumos, etc. 

. Participar en debates e contrastar as opinións personais coas do resto dos compañeiros. 

. Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua . 

 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

(CP) 

 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

Educación moral e cívica 

O coñecemento da realidade plurilingüe de España, das razóns e circunstancias históricas, sociais 

e culturais que a xeraron e  influÍron no  seu desenvolvemento,  permite promover a valoración 

e o respecto cara ás distintas linguas que conviven no Estado español. 

Na  época actual, na que as migracións e relacións económicas, sociais e tecnolóxicas entre 

diversos pobos son tan frecuentes e intensas, é primordial desenvolver unha actitude de aprecio 

e tolerancia ante a expresión lingüística das persoas, xa que as linguas funcionan non só como 

fonte de enriquecemento persoal, senon  que tamén constitúen, en moitos casos, signos de 

identidade. 

A aprendizaxe das distintas variedades xeográficas do castelán  permite desenvolver unha 

actitude de valoración e respecto polas diferenzas internas dunha lingua tan estendida e cun 

número de falantes tan destacado. Sen restar importancia ás normas lingüísticas que deben 

rexer a comunicación, é importante que os alumnos comprendan que non hai ningunha 

variedade superior ás outras, que ningunha é «máis correcta» que as demais. 
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Literatura 

Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos. 

Os temas tratados no teatro deste período (amor, familia, o papel da muller) constitúen un punto de 

partida para abordar contidos relativos á igualdade” de oportunidades entre ambos sexos. “El sí de 

las niñas”. 

Educación moral e cívica. Educación para a paz 

O tratamento da liberdade como rasgo esencial do romanticismo ofrece a posibilidade de traballar 

contidos relativos á Educación moral e cívica e á Educación para a paz.”Canción del pirata”. 

Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos 

O período literario do romanticismo  préstase especialmente para tratar contidos relativos á 

igualdade de oportunidades entre ambos sexos, dado que o tema da muller é unha constante nos 

textos románticos e  plantéxase desde ópticas diferentes segun do sexa abordado por hombres ou 

mulleres.  

Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos        

        O    protagonismo da muller na literatura realista europea permite reflexionar sobre a súa 

consideración social na época, sobre as convencións ás que estaba suxeita e sobre as saídas laborais 

e vitais que se lle ofrecían. “La regenta”,” Fortunata y Jacinta”. 

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos 

A  análise  da situación da muller en dramas como El yermo de las almas, las Comedias bárbaras, 

Divinas palabras, Los cuernos de don Friolera, Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba 

y Doña Rosita la soltera, pode constituír unha excelente oportunidade para abordar este tema 

transversal. 

 

Educación para a paz 

Este tema transversal  pódese abordar ao considerar o drama testimonial e o teatro de urxencia 

desenvolvido durante a Guerra Civil, así como ao analizar a situación da produción dramática do 

exilio. Son obras especialmente indicadas para isto: San Juan, El adefesio, La fundación, Escuadra 

hacia la muerte, La sangre y la ceniza y ¡Ay Carmela! 

Este tema transversal debe estar presente ao tratar aspectos relacionados coa Guerra Civil e o 

impacto que provocou na evolución da vida cultural española. É importante que o alumnado tome 

conciencia de que os efectos dunha guerra non terminan co final da mesma, senón que permanecen 

durante moito tempo.  
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MATERIAL DIDÁCTICO 

Lecturas obrigatorias para o curso 2015-2016 

 

 Marina, Carlos Ruiz Zafón, Booket. 

 Corredores de sombra, Agustín Fernández Paz, Xerais. 

 Eloísa está debajo de un almendro, Jardiel Poncela, Vicens Vives. 

 Os dous de Sempre, Castelao, Editorial Galaxia. 

 

Libro de texto 

Ámbito lingüístico-social 2. Editorial Xerais. 

 

TRATAMENTO DAS TIC NA MATERIA DE ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL 

     Un dos obxectivos desta área é proporcionar coñecementos e destrezas para a búsqueda e a 

selección da información así como para a súa reutilización na produción de textos orais e escritos de 

carácter propio. 

     A búsqueda  desta información, así como da competencia dixital na materia de lingua consiste en 

dispoñer de habilidades para a búsqueda, a selección, o tratamento e a presentación da 

información, o que  neste Departamento desenvolvemos en tres apartados: 

 

 Busca de información, a través de:  

1. A utilización de bibliotecas, xa sexan físicas ou virtuais. 

2. O uso de Internet. 

3. Búsqueda guiada de información mediante buscadores. 

4. Proposta de direccións da rede específicas. 
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5. Dicionarios e tradutores dixitales. 

6. Diarios e revistas en formato dixital. 

 

 Selección de información: 

Ensínase ao alumno cales son os criterios de selección de información: que páxinas web son as 

máis axeitadas e fiables, como se debe ordenar a información obtida... 

 

 Tratamento da información e produción de textos: 

Propoñemos a redación de traballos e de textos de carácter propio, relacionados cos distintos 

aspectos da materia, mediante procesadores de texto e o uso de correctores ortográficos para 

unha correcta revisión final. 

 

A posta en práctica deste proxecto depende dos medios dispoñibles no Centro (aula de informática, 

acceso á Internet ou outras tecnoloxías) ou por parte dos propios alumnos. 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O modelo metodolóxico que desexamos  os compoñentes do departamento de Lingua Galega  e 

Literatura é aquel no que o docente e o discente comparten o papel de investigador-descubridor. 

Desde este punto de vista, é importante o uso cada vez máis autónomo (‘aprender a aprender’) dos 

distintos instrumentos, incluido o libro de texto.       

        Apostamos por actividades cuxo modelo sexa de corte inductivo e que permitan aos alumnos ir 

coñecendo, como emisor e receptor, o complexo mundo comunicativo no que se moven, por medio 

da observación, a análise e a creación. 

 Propoñemos a simultaneidade no desevolvemento dos obxectivos previstos na área, así como 

o seu desenvolvemento en espiral. De igual modo, dada a natureza dependente e procesual dos 

obxectivos, o traballo de todos e cada un deles   desenvolverase ao longo da etapa. 

Posible modelo de organización das unidades didácticas 
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  Cada unha das unidades didácticas poderá ser estructurada (é un modelo xeral  orientativo e 

non impositivo; a liberdade de cada profesor debe quedar a salvo), en torno aos siguientes 

apartados:     

1. Análise e creación de textos: preténdese que el alumno comprenda e comente un 

texto, ademais de realizar actividades diversas que amplíen e melloren o seu 

vocabulario e a súa ortografía. 

2. Reflexión sobre a Lingua: búscase a ampliación dos coñecementos que o alumno 

poida ter sobre a súa lingua, coa  finalidade de mellorar o uso que faga del. 

3. Textos e contextos literarios: establécese un percorrido a través das principais obras 

e autores da Literatura Española e Galega, así como do momento histórico no  que 

escribiron. 

4. Outras actividades: entre os contenidos mencionados, poderanse incrustar 

actividades de reforzo, repaso e ampliación de determinados conceptos claves ou 

destrezas interpretativas que non tiveran sido claramente asimilados. En técnicas de 

traballo  realizaranse traballos sinxelos de investigación, actividades creativas 

(relatos curtos orais ou escritos, descriciones, cartas, etc.) e actividades con linguaxes 

non verbais (historietas gráficas, dramatizacións, entrevistas, enquisas, consultas de 

libros, fichas, etc.). 

       

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA POST OBRIGATORIA 

BACHARELATO 
 
PRIMEIRO DE BACHARELATO 
 
 

OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
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No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, 

madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que os facultan para desenvolver 

funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, 

capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permiten: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, 

que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e a galega. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 

desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
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OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

 

A LOMCE, segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establece os seguintes 

obxectivos xerais para a Lingua Galega e Literatura: 

«A materia Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia 

comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística e literaria. Debe tamén achegar as ferramentas e os coñecementos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, social e 

profesional. Eses coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e expresión oral 

por un lado, e de comprensión e expresión escrita por outro. A estruturación do pensamento do ser 

humano faise a través da linguaxe, de aí que esa capacidade de comprender e de expresarse sexa o 

mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe». 

»A finalidade da reflexión lingüística é o coñecemento progresivo da propia lingua, que se produce 

cando o alumnado percibe o uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funcións e cando 

analiza as súas propias producións e as dos que o rodean para comprendelas, avalialas e, no seu 

caso, corrixilas. A reflexión literaria a través da lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 

capacidade crítica e creativa dos estudantes, dálles acceso ao coñecemento doutras épocas e 

culturas e enfróntaos a situacións que enriquecen a súa experiencia do mundo e favorecen o 

coñecemento de si mesmos.  

»Os elementos de Lingua Galega e Literatura supoñen unha progresión respecto aos saberes e 

habilidades adquiridos desde o inicio da vida escolar. O enfoque comunicativo centrado no uso 

funcional da lingua articúlase ao redor dun eixe que é o uso social da lingua en diferentes ámbitos: 

privados e públicos, familiares e escolares. A materia céntrase na aprendizaxe das destrezas 

discursivas que poden darse en diversos ámbitos: o das relacións persoais, o académico, o social e o 

dos medios de comunicación, cuxo dominio require procedementos e coñecementos explícitos 

acerca do funcionamento da linguaxe en todas as súas dimensións, tanto relativos aos elementos 

formais como ás normas sociolingüísticas que presiden os intercambios.  

»A lectura de textos diversos e a súa comprensión contribúe á adquisición de destrezas 

comunicativas».  

A lei establece a adquisición das destrezas básicas que debe manexar o alumnado para ampliar a súa 

capacidade de comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación literaria a través de catro 

bloques de contidos cuxos obxectivos específicos resumimos aquí: 

Comunicación oral: escoitar e falar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa. 

- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. 

Comunicación escrita: ler e escribir 

- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de complexidade. 
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- Entender textos de diversos xéneros. 

- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos. 

- Desenvolver o pensamento crítico e creativo.  

- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, revisión e 

redacción.  

- Escribir textos coherentes e adecuados. 

Coñecemento da lingua 

- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua. 

- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais. 

- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos dentro dun 

discurso, dun texto e dunha oración.  

- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do texto. 

- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso. 

- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores cultos e competentes.  

- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega. 

- Achegarse aos xéneros literarios. 

- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.  

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal. 

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e universal de 

todos os tempos. 

Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, «persegue o obxectivo último de 

crear cidadáns conscientes e interesados no desenvolvemento e na mellora da súa competencia 

comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van 

formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da 

súa propia lingua, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo e de formar as súas propias 

opinións a través da lectura crítica das obras literarias máis importantes de todos os tempos». 

 

CONTRIBUCiÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da 

lei, son: 

1.º Comunicación lingüística.  

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

3.º Competencia dixital.  
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4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

O proxecto de Lingua e Literatura de 1.º de Bacharelato pretende que os alumnos e as alumnas 

adquiran as habilidades necesarias para facer efectiva a comunicación no nivel persoal, académico, 

social e profesional. Para iso, ademais da comunicación lingüística, propia da materia e a conciencia 

e expresións culturais, relacionada especialmente coa literatura, en todas as unidades se 

desenvolven outras competencias inherentes á propia aprendizaxe como son aprender a aprender e 

sentida de iniciativa e espírito emprendedor, e a competencia dixital, relacionada coa busca de 

información. 

A competencia fundamental que desenvolve é, polo tanto, a comunicación lingüística. A través dos 

contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do libro búscase que o alumnado sexa 

competente en; a) a comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de 

textos de diversa índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula e b) 

a expresión oral e a expresión escrita mediante a elaboración de textos propios orais ou escritos cun 

vocabulario e unhas estruturas lingüísticas precisos e de forma coherente e adecuada a cada 

situación comunicativa. 

As competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía están presentes 

naquelas unidades nas que se traballan textos relacionados co medio e a ciencia. 

A competencia dixital implica a utilización de medios dixitais que o alumnado de Lingua e Literatura 

precisará para solicitar información de dicionarios e enciclopedias e obter datos concretos sobre 

autores e obras, así como para ampliar os contidos ou traballar os medios de comunicación. 

O carácter abstracto dunha gran parte dos contidos que se traballan en Lingua implican unha 

necesaria xestión dos estilos de aprendizaxe e os recursos e motivacións persoais, e un 

desenvolvemento das estratexias de comprensión por parte do alumnado. Así mesmo, os estudantes 

enfróntanse ao seguimento dunha aprendizaxe pautada e á reflexión creativa, crítica e emocional, 

especialmente nas análises e comentarios dos textos. Por último, a posibilidade de autoavaliar os 

obxectivos de aprendizaxe e de tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre 

presentes nas actividades de repaso e nos resumos das unidades. Todo iso fai que a competencia 

aprender a aprender se traballe en practicamente todos os apartados de cada unidade. 

O alumnado adquire competencias sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto da 

diversidade de ideas e opinións nos traballos de tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas, 

especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra parte, os alumnos e as alumnas 

deberán establecer unha escala de valores desde a que emitir xuízos críticos e fundamentados sobre 

os textos. Traballarán tamén esta competencia ao valorar a riqueza cultural da realidade plurilingüe 

da Península Ibérica e ao establecer a relación da realidade histórica e a literatura. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades do libro que 

requiren achega de ideas, análise sistemática, aplicación do aprendido para xerar novas 

posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, o alumnado adquire esta 

competencia en especial participando nas actividades motivadoras do inicio da unidade, resolvendo 
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cuestións lingüísticas, construíndo oracións, realizando as análises de texto pautadas, creando textos 

propios ou achegándose aos recursos diversos que se ofrecen na web. 

A materia contribúe especialmente ao fomento da apreciación cultural e a educación do gusto que 

desenvolve a competencia conciencia e expresións culturais. Por un lado, o libro ofrece unha gran 

cantidade de textos de tipoloxía variada e de autores recoñecidos para traballar os contidos do 

curso, cuxa temática, ademais, se relaciona con temas que van desde o patrimonio natural ou 

científico ata a interculturalidade. Por outro, a Literatura invita ao alumnado a entrar en contacto 

directo con obras e autores de diversos xéneros e de valor universal sobre os que se dan as pautas e 

os contextos para a súa mellor comprensión, o que supón un estímulo para que os estudantes se 

acheguen con sensibilidade e agrado ao patrimonio literario. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 

 

 SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

Unidade 1. Comunicación e linguaxe 

1. A comunicación 

2. A linguaxe humana   

3. Elementos do acto comunicativo   

4. O contorno da comunicación  

5. Ruído e redundancia 

6. A intención comunicativa 

7. Os signos  

Repaso da unidade. 

Comentario de textos: A lectura e a comprensión do texto. 

Unidade 2. Tipoloxía textual 

1. Comunicación oral e escrita  

2. Tipoloxía textual 

3. O texto dialogado  

4. O texto descritivo  

5. O texto narrativo 

6. O texto expositivo  

7. O texto argumentativo  

8. As propiedades textuais 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O resumo 

 
Unidade 3. O substantivo e o adxectivo 

1. O substantivo  

2. O adxectivo cualificativo  

Repaso da unidade 
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Comentario de textos: O título e o tema. 

 
Unidade 4. O pronome persoal 

1. Definición, morfoloxía e funcións 

2. Serie tónica 

3. Serie átona 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O esquema 

 
Unidade 5. Os determinantes e outros pronomes 

1. O artigo  

2. Os demostrativos 

3. Os posesivos  

4. Os relativos 

5. Os interrogativos e os exclamativos  

6. Os numerais  

7. Os indefinidos 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: A estrutura  

Unidade 6. O verbo 

1. Definición e estrutura  

2. As categorías verbais 

3. O sistema verbal do galego 

4. Algúns valores dos modos e dos tempos  

5. Formas nominais ou amodo-temporais 

6. As perífrases verbais 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O comentario crítico: obxectivo e fases 
 
Unidade 7. O adverbio, as preposicións e as conxuncións 

1. O adverbio  

2. As preposicións 

3. As conxuncións 

Repaso da unidade. 

Comentario de textos: O comentario crítico: introdución  
 
Unidade 8. Historia da lingua: ata o século VIII 

1. Formación da lingua galega 

2. O período prerromano  

3. A romanización 

4. Do latín vulgar ao galego portugués 

5. Formación histórica do léxico galego 

Repaso da unidade. 

Comentario de textos: O comentario crítico: o corpo argumentativo 
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Unidade 9. Historia da lingua: séculos IX a XIX 

1. A Baixa Idade Media: galego antigo 

2. A Idade Moderna: galego medio  

3. A Idade Contemporánea: galego moderno 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O comentario crítico: conclusión 
 
Unidade 10. A variación e a diversidade lingüística 

1. Introdución 

2. A variación intralingüística 

3. A diversidade lingüística 

4. A realidade plurilingüe da Península 

Repaso da unidade 

Comentario de textos: O comentario crítico: finalidade 
 
Unidade 11. A literatura galega medieval 

1. Periodización da literatura galega 

2. Contexto da literatura galega medieval 

3. A lírica medieval galego-portuguesa 

4. A lírica profana 

5. A cantiga de amigo 

Repaso da unidade 

Lecturas guiadas 

Comentario de textos: Os textos poéticos  
 

Unidade 12. A literatura galega medieval 

1. A cantiga de amor  

2. Cantigas de escarnio e maldicir  

3. Xéneros menores da lírica profana. 

4. A lírica relixiosa: Cantigas de Santa María  

5. Decadencia da lírica galego-portuguesa  

6. A prosa literaria medieval  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas  

Comentario de textos: Os textos poéticos: a estrutura 

 

Unidade 13. Dos Séculos Escuros ao prerrexurdimento 

1. Os Séculos Escuros  

2. A literatura popular  

3. O prerrexurdimento  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas  

Comentario de textos: Os textos poéticos: conclusión 
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Unidade 14. Rexurdimento: Rosalía de Castro 

1. Caracterización e delimitación do Rexurdimento  

2. As causas do Rexurdimento: o galeguismo  

3. Os protagonistas do Rexurdimento  

4. Rosalía de Castro  

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas . 

Comentario de textos: Os textos dramáticos 

 

Unidade 15. Rexurdimento: Eduardo Pondal e Curros Enríquez 

1. Eduardo Pondal  

2. Manuel Curros Enríquez  

3. Outros escritores. A prosa  

4. A literatura entre dous séculos: Antonio Noriega Varela e Ramón Cabanillas 

Repaso da unidade  

Lecturas guiadas  

Comentario de textos: Os textos dramáticos 

 

 OBXECTIVOS, CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES  POR UNIDADES. TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDADE 1 
 
  TEMPORALIZACIÓN 

3ª e 4ª semana de setembro e a metade da 1ª semana de outubro. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer como nos comunicamos os seres humanos e distinguir os diferentes tipos de 
comunicación. 

  2.  Coñecer as características da linguaxe humana. 

  3.  Identificar os elementos que interveñen no acto comunicativo, así como os elementos 
perturbadores 

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

  5.  Comprender que a linguaxe é un sistema de comunicación por medio de signos lingüísticos. 

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

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 

Contenidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-  A comunicación  

-  A comunicación 

humana 

-  A linguaxe humana 

-  Linguaxe e 

pensamento 

-  Características da 

linguaxe 

-  Elementos do acto 

comunicativo 

-  A reversibilidade do 

acto comunicativo 

-  O contorno da 

comunicación 

-  A situación 

-  O contexto 

-  Ruído e redundancia 

-  O ruído 

-  A redundancia 

-  A intención 

comunicativa 

-  As funcións da 

linguaxe 

-  Os signos 

-  O signo lingüístico 

-  A lectura e a 

comprensión do texto 

  1.  Coñecer como nos 

comunicamos os 

seres humanos e 

distinguir os 

diferentes tipos de 

comunicación. 

  1.1.  Distingue entre 

comunicación animada e 

inanimada, e coñece os 

sistemas non verbais, así 

como os distintos tipos 

de comunicación 

humana. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Coñecer as 

características da 

linguaxe humana. 

  2.1.  Comprende e explica as 

características da 

linguaxe. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CCEC 

  3.  Identificar os 

elementos que 

interveñen no acto 

comunicativo, así 

como os elementos 

perturbadores. 

  3.1.  Identifica os elementos do 

acto comunicativo 

(emisor, receptor, 

referente, mensaxe, 

código e canle).  

CCL, 

CAA, 

CSC 

  3.2  Localiza os ruídos que 

perturban os actos 

comunicativos e as 

redundancias que 

intentan contrarrestalos.  

CCL, 

CAA 

  4.  Interpretar a intención 

comunicativa dunha 

mensaxe e a función 

da linguaxe 

predominante 

  4.1.  Identifica a intención 

comunicativa das 

mensaxes distinguindo as 

funcións da linguaxe 

(representativa, 

expresiva, apelativa, 

fática,poética e 

metalingüística). 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

  5.  Comprender que a 

linguaxe é un sistema 

de comunicación por 

medio de signos 

lingüísticos 

  5.1.  Comprende o concepto 

de signo lingüístico. 
CCL, 

CAA, 

CSIEE 

  6.  Comprender a 

diferenza entre 

linguaxe, lingua e fala. 

  6.1.  Discrimina linguaxe e 

lingua, e lingua e fala. 
CCL, 

CAA 
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  7.  Analizar a importancia 

dunha lectura 

rigorosa, en varias 

fases, para 

comprender un texto 

eficazmente. 

  7.1.  Analiza a importancia 

dunha lectura rigorosa, 

en varias fases, para 

comprender un texto 

eficazmente. 

CCL, 

CAA 

RECURSOS 

-  Información complementaria. 

-  Audios. 

-  Presentacións multimedia. 

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións ás actividades que se propoñen no libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas da unIdade do libro do alumnado  

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Presentacións multimedia. 

-  Textos para ampliar contidos. 

-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 

UNIDADE 2 

 TEMPORALIZACIÓN 

3ª e 4ª semana de outubro 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Distinguir entre comunicación oral e comunicación escrita. 

-  Comprender de forma esquemática a variedade de textos e a súa clasificación segundo criterios 

de intención comunicativa, estrutura formal ou lugar de interacción social. 

-  Comprender as características e a estrutura dun texto dialogado. 

-  Comprender as características e os tipos de textos descritivos. 

-  Comprender as características, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto narrativo. 

-  Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto expositivo. 

-  Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto argumentativo. 

- Comprender e analizar as propiedades textuais dun texto. 

-  Utilizar con corrección ortográfica, gramatical, léxica e textual a lingua. 
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-  Analizar un texto a partir dunhas pautas dadas. 

-  Comprender e valorar os textos orais e escritos de diversa tipoloxía de diferentes ámbitos 

-  Analizar as vantaxes, características e proceso de elaboración dun resumo para comprender un 

texto de forma eficaz. 

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Comunicación oral e 

escrita. 

-  Tipoloxía textual. 

-  O texto dialogado. 

-  O texto descritivo. 

-  O texto narrativo. 

-  O texto expositivo. 

-  O texto 

argumentativo. 

-  As propiedades 

textuais. 

-  Comentario de textos:  

-  O resumo. 

  1.  Distinguir entre 

comunicación oral e 

comunicación escrita. 

  1.1.  Distingue entre 

comunicación oral e 

comunicación escrita. 

CCL, 

CAA 

  2.  Comprender de forma 

esquemática a variedade 

de textos e a súa 

clasificación segundo 

criterios de intención 

comunicativa, estrutura 

formal ou lugar de 

interacción social. 

  2.1.  Comprende de forma 

esquemática a variedade de 

textos e a súa clasificación 

segundo criterios de 

intención comunicativa, 

estrutura formal ou lugar de 

interacción social. 

CCL, 

CAA 

  3.  Comprender as 

características e a 

estrutura dun texto 

dialogado. 

  3.1.  Comprende as características 

e a estrutura dun texto 

dialogado 
CCL 

  4.  Comprender as 

características e os tipos 

de textos descritivos. 

  4.1.  Comprende as características 

e os tipos de textos 

descritivos. 

CCL, 

 

  5.  Comprender as 

caracterísicas, a 

estrutura, os elementos 

básicos e os tipos de 

texto narrativo. 

  5.1.  Pode elaborar unha 

descrición seguindo uns 

pasos. 

CCL, 

 

  5.2.  Comprende as caracterísicas, 

a estrutura, os elementos 

básicos e os tipos de texto 

narrativo. 

CCL, 

 

  6.  Comprender as 

características, a 

estrutura e os tipos de 

  6.1.  Comprende as 

características, a estrutura e 

os tipos de texto expositivo. 

CCL 
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texto expositivo.   6.2.  Pode elaborar unha 

exposición seguindo uns 

pasos 

CCL, 

CSIEE 

  7.  Comprender as 

características, a 

estrutura e os tipos de 

texto argumentativo. 

  7.1.  Comprende as 

características, a estrutura e 

os tipos de texto 

argumentativo. 

CCL, 

CAA 

  8.  Comprender as 

propiedades textuais e 

analizar un texto a partir 

delas.  

  8.1.  Comprende as propiedades 

textuais e analiza un texto a 

partir delas. 

CCL, 

CAA 

  9.  Analizar un texto a partir 

dunhas pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto, resume 

o seu contido, determina o 

tema e establece a súa 

estrutura. 

CCL, 

CSIEE, 

CAA 

10.  Comprender e valorar os 

textos orais e escritos de 

diversa tipoloxía de 

diferentes ámbitos. 

10.1.  Comprende e valora textos 

orais e escritos de diversa 

tipoloxía de diferentes 

ámbitos. 

CCL, 

CMCT, 

CSIEE 

11.  Analizar as vantaxes, 

características e proceso 

de elaboración dun 

resumo para comprender 

un texto de forma eficaz. 

11.1.  Analiza as vantaxes, 

características e proceso de 

elaboración dun resumo 

para comprender un texto 

de forma eficaz 

CCL, 

CAA 

RECURSOS  

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 
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-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 3 
  TEMPORALIZACIÓN 

Primeira e segunda semana de novembro 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar morfolóxica e sintacticamente os substantivos e clasificalos segundo o significado, 

orixe e composición. 

-  Coñecer e aplicar regras básicas de gramática: xénero e número. 

-  Identificar o adxectivo cualificativo e aplicar correctamente os procedementos de formación do 

comparativo e do superlativo. 

-  Valorar a relevancia e información que achega o título dun documento e a importancia de 

identificar claramente o tema. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  O substantivo. 

-  O adxectivo. 

-  Comentario de textos:  

-  O título. 

 

  1.  Identificar morfolóxica e 

sintacticamente os 

substantivos e clasificalos 

segundo o significado, orixe 

e composición. 

  1.1.  Identifica o substantivo e 

defíneo desde o punto de 

vista morfolóxico e 

sintáctico. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  1.2.  Comprende a clasificación 

dos substantivos desde 

un criterio semántico. 

CCL, 

CAA, 

 CD 

  2.  Identificar substantivos 

masculinos e femininos, e 

formar o feminino de 

substantivos. 

  2.1.  Coñece as características 

do morfema de xénero. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  2.2.  Identifica casos especiais 

de formación do xénero. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  3.  Formar o plural de 

substantivos e de palabras 

  3.1.  Coñece as características 

do morfema de número 
CCL, 
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compostas. no nome. CAA,  

CD 

  3.1.  Diferencia os 

procedementos de 

formación do plural e os 

casos especiais. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  4.  Identificar morfolóxica e 

sintacticamente os 

adxectivos e clasificalos en 

explicativos ou 

especificativos. 

  4.1.  Coñece o adxectivo e 

clasifícao desde diversos 

puntos de vista. 
CCL, 

CAA, 

  5.  Aplicar correctamente os 

procedementos de 

formación do comparativo. 

  5.1.  Coñece a formación do 

grao comparativo nos 

adxectivosr, as formas e 

as normas que rexen o 

seu uso. 

CCL, 

CAA,  

CD 

CCL, 

CAA,  

CD 

  6.  Aplicar os procedementos de 

formación do superlativo. 

  6.1.  Coñece a formación do 

grao superlativo nos 

adxectivos. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  6.2.  Distingue entre 

superlativos absolutos, 

relativos e sintéticos. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  7.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica e textual a lingua. 

  7.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito da forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  8.  Valorar a relevancia e 

información que achega o 

título dun documento e a 

importancia de identificar 

  8.1.  Valora a relevancia que 

ten o título nun texto, 

identifica o tema e 

distingue entre tema e 

CCL, 

CAA 
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claramente o tema. argumento. 

 RECURSOS  

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 4   

 TEMPORALIZACIÓN 

Terceira e cuarta semana de novembro 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal. 

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

-  Coñecer e aplicar correctamente as normas de colocación e de concorrencia do pronome 

átono, así como os valores significativos que poida adquirir. 

-  Comprender a importancia dun esquema para ter unha idea completa dos temas desenvoltos 

nun textos. 

 

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-  O pronome persoal. 

-  Definición, morfoloxía e 

funcións. 

-  Serie tónica. 

-  Serie átona. 

-  Comentario de textos:  

-  O esquema. 

  1.  Identificar morfolóxica e 

sintacticamente o 

pronome persoal. 

  1.1.  Identifica 

morfolóxica e 

sintacticamente o 

pronome persoal 

CCL, 

CAA, CD 

  2.  Identificar e usar 

correctamente as formas 

átonas e reflexivas do 

pronome persoal. 

  2.1.  Coñece e emprega 

axeitadamente as 

formas átonas de CD 

e CI. 

CCL, 

CAA, CD 

  2.2.  Usa correctamente 

as formas do 

pronome se. 

CCL, 

CAA, CD 

  2.3.  Identifica e usa 

correctamente o 

pronome de 

solidariedade e o 

dativo de interese 

CCL, 

CAA, 

  3.  Coñecer e aplicar 

correctamente as 

normas de colocación e 

de concorrencia do 

pronome átono, así 

como os valores 

significativos que poida 

adquirir.  

  3.1.  Coñece e aplica 

correctamente as 

normas de 

colocación e de 

concorrencia dos 

pronomes átonos. 

CCL, 

CAA, CD 

  3.1.  Indica os diversos 

desprazamentos de 

significación dos 

pronomes átonos. 

CCL, 

CAA, CD 

  4.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica e textual a lingua. 

  4.1.  Exprésase oralmente 

e por escrito da 

forma correcta e 

adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

  5.  Comprender a 

importancia dun 

esquema para ter unha 

idea completa dos temas 

desenvoltos nun textos. 

  5.1.  Comprende a 

importancia dun 

esquema para ter 

unha idea completa 

dos temas 

desenvoltos nun 

texto. 

CCL, 

CAA 

RECURSOS  
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Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 5 

 
  TEMPORALIZACIÓN 

Primeira e segunda semana de decembro. 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

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

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

-  Identificar os posesivos e coñecer as súas formas e usos especiais. 

-  Identificar as formas dos pronomes relativos e coñecer as normas que regulan o seu emprego. 

-  Coñecer as formas e usos dos pronomes interrogativos e exclamativos. 

-  Coñecer as formas e clasificación dos pronomes numerais e dos pronomes indefinidos. 

-  Recoñecer as distintas tipoloxías e estruturas que poden ter os textos. 

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Determinantes e outros 

pronomes. 

-  O artigo. 

  1.  Utilizar correctamente o 

artigo e as súas contraccións, 

e recoñecer os seus usos 

específicos. 

  1.1.  Identifica o artigo e as súas 

contraccións, e usa 

correctamente as 

segundas forma 

CCL, 

CAA, CD 
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-  Os demostrativos. 

-  Os posesivos. 

-  Os relativos. 

-  Os interrogativos e os 

exclamativos. 

-  Os numerais. 

-  Os indefinidos. 

-  Comentario de textos:  

-  A estrutura. 

  1.2.  Recoñece algúns usos 

específicos do artigo 

determinado 

CCL, 

CAA, CD 

  2.  Identificar os demostrativos e 

coñecer os seus usos e 

valores especiais. 

  2.1.  Identifica e usa 

correctamente as formas 

dos demostrativos, así 

como as súas contraccións 

CCL, 

CAA, CD 

  2.2.  Coñece e usa 

correctamente os valores 

especiais dos 

demostrativos. 

CCL, 

CAA, CD 

  3.  Identificar os posesivos e 

coñecer as súas formas e 

usos especiais.  

  3.1.  Identifica e usa 

correctamente os 

posesivos, así como as 

súas formas de propiedade 

exclusiva. 

CCL, 

CAA, CD 

  3.2.  Usa correctamente o 

posesivo distributivo. 

CCL, 

CAA, CD 

  3.3.  Coñece os valores especiais 

do posesivo 

CCL, 

CAA, CD 

  4.  Identificar as formas dos 

pronomes relativos e 

coñecer as normas que 

regulan o seu emprego. 

  4.1.  Identifica os relativos e 

coñece os seus usos. 
CCL, 

CAA, 

CSIEE 

  5.  Coñecer as formas e usos dos 

pronomes interrogativos e 

exclamativos. 

  5.1.  Identifica e usa 

correctamente os 

pronomes interrogativos e 

exclamativos. 

CCL, 

CAA 

  6.  Coñecer as formas e 

clasificación dos pronomes 

numerais e dos pronomes 

indefinidos 

  6.1.  Coñece e usa 

correctamente as formas 

dos numerais 

CCL, 

CAA, CD 

  6.2.  Coñece e usa 

correctamente as formas 

dos indefinidos 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 
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  7.  Recoñecer as distintas 

tipoloxías e estruturas que 

poden ter os textos. 

  7.1.  Recoñece as distintas 

tipoloxías e estruturas que 

poden ter os textos 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 6 

 TEMPORALIZACIÓN 

Segunda e terceira semana de xaneiro. 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer a estrutura morfolóxica das formas verbais. 

-  Conxugar con corrección os verbos regulares con alternancia no radical. 

-  Conxugar correctamente verbos irregulares. 

-  Identificar os valores dos modos e tempos nas formas verbais. 

-  Identificar e utilizar con corrección as formas nominais do sistema verbal. 

-  Identificar as perífrases verbais e determinar o seu significado. 

-  Analizar a estrutura argumentativa dun texto nun comentario crítico. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-  O verbo. 

-  Definición, estrutura e 

clasificación. 

-  As categorías verbais. 

-  O sistema verbal do 

galego. 

-  Algúns valores dos 

modos de dos tempos. 

-  As formas nominais ou 

amodo-temporais. 

-  As perífrases verbais. 

-  Comentario de textos:  

-  O comentario crítico: 

obxectivo e fases. 

  1.  Coñecer a estrutura 

morfolóxica das formas 

verbais. 

  1.1.  Analiza a estrutura 

morfolóxica de formas 

verbais 

CCL, 

CAA,  

CD 

  2.  Conxugar con corrección 

os verbos regulares con 

alternancia no radical. 

  2.1.  Conxuga con corrección os 

verbos regulares e con 

alternancia no radical 

CCL, 

CAA,  

CD 

  3.  Conxugar correctamente 

verbos irregulares.  

  3.1.  Conxuga correctamente 

verbos irregulares.  

CCL, 

CAA,  

CD 

  4.  Identificar os valores dos 

modos e tempos nas 

formas verbais. 

  4.1.  Identifica os valores dos 

modos e tempos nas 

formas verbais. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  5.  Identificar e utilizar con 

corrección as formas 

nominais do sistema 

verbal. 

  5.1.  Identifica e utiliza con 

corrección as formas 

nominais do sistema 

verbal. 

CCL, 

CAA 

  6.  Identificar as perífrases 

verbais e determinar o 

seu significado 

  6.1.  Identifica as perífrases 

verbais e determina o seu 

significado 

CCL, 

 CSIEE 

  7.  Recoñecer as distintas 

tipoloxías e estruturas 

que poden ter os textos. 

  7.1.  Recoñece as distintas 

tipoloxías e estruturas 

que poden ter os textos 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  8.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica e textual a lingua. 

  8.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 



147 
 

  9.  Utilizar fontes de 

información impresas 

ou dixitais no proceso 

de aprendizaxe. 

  9.1.  Emprega diferentes 

forntes de información 

para ampliar 

coñecementos, resolver 

dúbidas e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

10.  Analizar a estrutura 

argumentativa dun 

texto nun comentario 

crítico 

10.1.  Analiza a estrutura 

argumentativa dun texto 

nun comentario crítico 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 7 

 
  TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de xaneiro e primeira de febreiro. 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar e utilizar con corrección os adverbios e locucións adverbiais. 

-  Identificar e utilizar con corrección as preposicións. 

-  Identificar e utilizar con corrección as conxuncións. 

-  Identificar, localiza e tipificar un texto. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  O advebio. 

-  As preposicións 

-  As conxuncións 

-  Comentario de textos:  

O comentario crítico: 

introdución. 

  1.  Identificar e utilizar con 

corrección os 

adverbios e locucións 

adverbiais. 

  1.1.  Identifica e utiliza con 

corrección os adverbios 

e locucións adverbiais. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  2.  Identificar e utilizar con 

corrección as 

preposicións. 

  2.1.  Identifica e utiliza con 

corrección as 

preposicións. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  3.  Identificar e utilizar con 

corrección as 

conxuncións. 

  3.1.  Identifica e utiliza con 

corrección as 

conxuncións. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  4.  Utilizar con corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica e 

textual a lingua. 

  4.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

 CSIEE 

  5.  Utilizar fontes de 

información impresas 

ou dixitais no proceso 

de aprendizaxe. 

  5.1.  Emprega diferentes 

forntes de información 

para ampliar 

coñecementos, resolver 

dúbidas e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

CCL, 

CAA, 

 CSIEE 

  6.  Identificar, localiza e 

tipificar un texto 

  6.1.  Identifica, localiza e 

analiza a tipoloxía 

textual dun texto dado 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 
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-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 8 

 TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de xaneiro e primeira de febreiro. 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar e utilizar con corrección os adverbios e locucións adverbiais. 

-  Identificar e utilizar con corrección as preposicións. 

-  Identificar e utilizar con corrección as conxuncións. 

-  Identificar, localiza e tipificar un texto. 

 

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  O advebio. 

-  As preposicións 

-  As conxuncións 

-  Comentario de textos:  

O comentario crítico: 

introdución. 

  1.  Identificar e utilizar con 

corrección os 

adverbios e locucións 

adverbiais. 

  1.1.  Identifica e utiliza con 

corrección os adverbios 

e locucións adverbiais. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  2.  Identificar e utilizar con 

corrección as 

preposicións. 

  2.1.  Identifica e utiliza con 

corrección as 

preposicións. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  3.  Identificar e utilizar con 

corrección as 

conxuncións. 

  3.1.  Identifica e utiliza con 

corrección as 

conxuncións. 

CCL, 

CAA,  

CD 
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  4.  Utilizar con corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica e 

textual a lingua. 

  4.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

 CSIEE 

  5.  Utilizar fontes de 

información impresas 

ou dixitais no proceso 

de aprendizaxe. 

  5.1.  Emprega diferentes 

forntes de información 

para ampliar 

coñecementos, resolver 

dúbidas e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

CCL, 

CAA, 

 CSIEE 

  6.  Identificar, localiza e 

tipificar un texto 

  6.1.  Identifica, localiza e 

analiza a tipoloxía 

textual dun texto dado 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 9 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de febreiro e primeira de marzo. 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer e valorar a evolución histórica da lingua galega. 
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-  Entender a situación cultural e histórica do galego antigo e coñecer algúns dos seus trazos 

lingüísticos propios. 

-  Comprender os factores que provocaron a decadencia da nosa lingua na Idade Moderna e 

coñecer os trazos característicos do galego medio. 

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

-  Identificar as características do apartado de conclusión dun texto. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Historia da lingua: séculos IX 

a XIX. 

-  Idade Media: galego antigo. 

-  A Idade Moderna: galego 

medio. 

-  A Idade Contemporánea: 

galego moderno 

-  O galego no século XIX. 

-  Comentario de textos:  

-  O comentario crítico: a 

conclusión. 

  1.  Coñecer e valorar a 

evolución histórica da 

lingua galega 

  1.1.  Coñece o proceso de 

formación do galego 

portugués como lingua 

única e diferenciada. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  2.  Entender a situación 

cultural e histórica do 

galego antigo e 

coñecer algúns dos 

seus trazos lingüísticos 

propios. 

  2.1.  Comprende e coñece a 

situación cultural e 

histórica do galego 

antigo. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  2.2.  Analiza as características 

lingüísticas do galego 

antigo na época 

trobadoresca. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  2.3.  Analiza as características 

lingüísticas do galego 

antigo na época 

postrobadoresca. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.  Comprender os 

factores que 

provocaron a 

decadencia da nosa 

lingua na Idade 

Moderna e coñecer os 

trazos característicos 

do galego medio. 

  3.1.  Coñece e entende a 

situación cultural e 

histórica do galego 

medio. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.2.  Coñece o labor dos 

ilustrados para dignificar 

a lingua galega 

CCL, 

CAA, 
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CD 

  3.3.  Analiza os trazos 

lingüísticos do galego 

medio 

CCL, 

CAA, CD 

  4.  Coñecer a situación 

histórica, cultural e 

lingüística do galego 

no século XIX. 

  4.1.  Coñece os aspectos máis 

salientábeis do período 

da historia da lingua 

galega coñecido como 

galego moderno 

CCL, 

CAA, 

CD 

  4.2.  Coñece as características 

gráficas, morfolóxicas e 

léxicas do galego 

moderno 

CCL, 

CAA, 

CD 

  5.  Utilizar con corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica e 

textual a lingua. 

  5.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  6.  Utilizar fontes de 

información impresas 

ou dixitais no proceso 

de aprendizaxe. 

  6.1.  Emprega diferentes fontes 

de información para 

ampliar coñecementos, 

resolver dúbidas e 

avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  7.  Identificar as 

características da 

conclusión dun texto. 

  7.1.  Identifica as 

características da 

conclusión dun texto. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 
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-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 10 

 TEMPORALIZACIÓN 

Segunda, terceira e última semana de marzo 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer a variedade interna das linguas. 

-  Coñecer a diversidade lingüística e valorar a súa importancia. 

-  Analizar e reflexionar sobre a realidade plurilingüe da Península Ibérica. 

-  Coñecer os dereitos lingüísticos das persoas e os aspectos lexislativos que outorgan oficialidade 

ao galego. 

-  Analizar a finalidade e os erros máis habituais nun comentario crítico. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaluación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A variación e a diversidade 

lingüística. 

-  Introdución. 

-  A variación intralingüística. 

-  A diversidade lingüística. 

-  A realidade plurilingüe da 

Península. 

-  Comentario de textos:  

-  O comentario crítico: a 

finalidade. 

  1.  Coñecer a variedade 

interna das linguas. 

  1.1.  Coñece as variedades 

diacrónica e diatópica da 

lingua. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  1.2.  Coñece os factores que 

determinan as variedades 

diafásicas e diastráticas da 

lingua e distingue o nivel e 

o rexistro lingüístico 

dunha situación 

comunicativa concreta, así 

como a variedade 

estándar da lingua. 

CCL, 

CAA,  

CD 
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  2.  Coñecer a diversidade 

lingüística e valorar a 

súa importancia. 

  2.1.  Coñece a diversidade 

lingüística e valora a súa 

importancia. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.  Analizar e reflexionar 

sobre a realidade 

plurilingüe da Península 

Ibérica. 

  3.1.  Analiza e reflexiona sobre a 

realidade plurilingüe da 

Península Ibérica. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  3.1.  Coñece o espazo cultural, 

histórico e social da 

lusofonía, e comprende as 

relacións da lingua galega 

con el. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  4.  Coñecer os dereitos 

lingüísticos das persoas 

e os aspectos 

lexislativos que 

outorgan oficialidade ao 

galego. 

  4.1.  Coñece os dereitos 

lingüísticos das persoas e 

os aspectos lexislativos 

que outorgan oficialidade 

ao galego 

CCL, 

CAA,  

CD 

  5.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica e textual a lingua. 

  5.1.  Exprésase oralmente e por 

escrito de forma correcta 

e adecuada. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  6.  Utilizar fontes de 

información impresas 

ou dixitais no proceso 

de aprendizaxe. 

  6.1.  Emprega diferentes fontes 

de información para 

ampliar coñecementos, 

resolver dúbidas e avanzar 

na aprendizaxe autónoma. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  7.  Analizar a finalidade e os 

erros máis habituais 

nun comentario crítico. 

  7.1.  Analiza a finalidade e os 

erros máis habituais nun 

comentario crítico. 

CCL, 

CAA, 

 CSIEE 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 
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-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 11 

  TEMPORALIZACIÓN 

Primeira e segunda semana de abril 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Entender o concepto de «período literario» e coñecer os períodos e movementos da nosa 

literatura. 

-  Coñecer o contexto histórico, social e cultural no que xurdiu a lírica galego portuguesa. 

-  Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e as súas manifestacións 

principais. 

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

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Periodización da literatura 

galega. 

-  A literatura galega medieval 

-  Contexto histórico da 

literatura galega 

medieval. 

-  A lírica medieval galego-

portuguesa. 

-  A lírica profana. 

  1.  Entender o concepto de 

«período literario» e 

coñecer os períodos e 

movementos da nosa 

literatura. 

  1.1.  Explica que é un «período 

literario» e coñece os 

períodos e movementos 

da nosa literatura. 

CCL, 

CAA, CD 

  2.  Coñecer o contexto 

histórico, social e 

cultural no que xurdiu a 

lírica galego portuguesa. 

  2.1.  Analiza o contexto 

histórico (sociedade, 

economía, cultura) no 

que se desenvolveu a 

literatura medieval 

galego portuguesa. 

CCL, 

CAA, 

CD 
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-  A cantiga de amigo 

-  Comentario de textos:  

-  Os textos poéticos. 

  3.  Coñecer as 

características da lírica 

profana galego 

portuguesa e as súas 

manifestacións 

principais. 

  3.1.  Coñece as características 

propias da lírica profana 

galego portuguesa, os 

límites cronolóxicos 

dentro dos que se 

inscribe e os xéneros, 

autores e intérpretes que 

cabe diferenciar. 

CCL, 

CAA, 

CD 
  3.2.  Identifica e analiza as 

cantigas de amigo: o 

argumento, temática, 

personaxes e trazos 

formais 

  4.  Coñecer a metodoloxía 

que hai que seguir para 

analizar o contido dun 

texto poético. 

  4.1.  Interpreta e comenta o 

contido dun texto 

poético: resumo e tema 

CCL, 

CAA, 

 CD 

  5.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica e textual a lingua. 

  5.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  6.  Utilizar fontes de 

información impresas 

ou dixitais no proceso 

de aprendizaxe. 

  6.1.  Emprega diferentes 

fontes de información 

para ampliar 

coñecementos, resolver 

dúbidas e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  7.  Analizar un texto a partir 

dunhas pautas dadas. 

  7.1.  Comprende un texto, 

resume o contido, 

establece o tema, analiza 

a estrutura, elabora un 

comentario crítico e 

analízao 

lingüísticamente. 

CCL, 

CAA, 

 CSIEE 

 

 

RECURSOS 

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 
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-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 12 

 TEMPORALIZACIÓN 

Terceira semana de abril 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e as súas manifestacións 

principais. 

-  Ser capaz de identificar as Cantigas de Santa María atendendo aos seus temas e aos 

procedementos formais empregados. 

-  Coñecer algunhas manifestacións da prosa literaria medieval. 

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

-  Analizar a estrutura externa dun texto poético. 

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A literatura galega medieval 

-  A cantiga de amor. 

-  As cantigas de escarnio e 

maldicir. 

-  Xéneros menores da lírica 

profana. 

  1.  Coñecer as características 

da lírica profana galego 

portuguesa e as súas 

manifestacións 

principais. 

  1.1.  Identifica e analiza as 

cantigas de amor: 

trazos formais, 

personaxes, 

ambientación... 

CCL, 

CAA, 

CD 

  1.2.  Analiza cantigas de 

escarnio e de maldicir, 

formal e 

CCL, 
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-  A lírica relixiosa: As Cantigas 

de Santa María. 

-  Decadencia da lírica galego-

portuguesa. 

-  A prosa literaria medieval. 

-  Comentario de textos:  

-  Os textos poéticos. 

 

tematicamente CAA, 

CD 

  1.3.  Coñece os xéneros 

menores e os 

contaminados. 

  2.  Ser capaz de identificar as 

Cantigas de Santa María 

atendendo aos seus 

temas e aos 

procedementos formais 

empregados 

  2.1.  Identifica e comenta as 

Cantigas de Santa 

María. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.  Coñecer algunhas 

manifestacións da prosa 

literaria medieval. 

  3.1.  Coñece algunhas 

manifestacións da 

prosa literaria 

medieval. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  4.  Realizar esquemas das 

partes en que se divide 

un poema segundo a súa 

estrutura interna. 

  4.1.  Elabora un esquema 

das partes nas que se 

divide un poema 

segundo a súa 

estrutura interna. 

CCL, 

CAA, 

CD   5.  Analizar a estrutura 

externa dun texto 

poético. 

  5.1.  Analiza a estrutura 

externa dun texto 

poético. 

  6.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica e textual a lingua. 

  6.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

  7.  Utilizar fontes de 

información impresas ou 

dixitais no proceso de 

aprendizaxe.   

  7.1.  Emprega diferentes 

fontes de información 

para ampliar 

coñecementos, 

resolver dúbidas e 

avanzar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

 

 RECURSOS 
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Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

UNIDADE 13 

  TEMPORALIZACIÓN 

Cuarta semana de abril 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Entender e relacionar a escaseza de escritoresgalegos nos Séculos Escuros coa situación 

sociolingüística e coñecer as manifestacións literarias e os autores máis salientables. 

-  Coñecer os diversos tipos de manifestacións literarias de carácter oral popular, tanto en verso 

como en prosa. 

-  Entender o contexto histórico do Prerrexurdimento e coñecer a produción literaria dos 

chamados «Precursores». 

-  Elaborar o comentario crítico dun texto poético. 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Dos Séculos Escuros ao 

Prerrexurdimento 

-  Os Séculos Escuros. 

-  A literatura popular. 

  1.  Entender e relacionar a 

escaseza de 

escritoresgalegos nos 

Séculos Escuros coa 

situación socio 

lingüística e coñecer as 

  1.1.  Coñece as mostras 

literarias galegas dos 

Séculos Escuros: poesía 

anónima tradicional, 

académica, relixiosa e 

teatro 

CCL, 

CAA, 

CD 
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-  O prerrexurdimento. 

-  Comentario de textos:  

-  Os textos poéticos. 

manifestacións literarias 

e os autores máis 

salientables. 

  1.2.  Coñece as tres xeracións 

do movemento ilustrado 

en Galicia 

CCL, 

CAA, 

CD 

  2.  Coñecer os diversos 

tipos de manifestacións 

literarias de carácter 

oral popular, tanto en 

verso como en prosa. 

  2.1.  Coñece as principais 

manifestacións literarias 

de carácter oral en verso 

CCL, 

CAA, 

CD 

  2.2.  Coñece as principais 

manifestacións literarias 

de carácter oral 

dramáticas e en prosa (o 

conto e a lenda). 

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.  Entender o contexto 

histórico do 

Prerrexurdimento e 

coñecer a produción 

literaria dos chamados 

«Precursores». 

  3.1.  Entende o contexto 

histórico do 

Prerrexurdimento e 

coñece as principais 

manifestacións literarias 

da primeira metade do 

XIX: textos 

propagandísticos e 

textos literarios. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.2.  Coñece a ideoloxía e a 

obra dos precursores do 

Rexurdimento. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  4.  Elaborar o comentario 

crítico dun texto 

poético. 

  4.1.  Elabora o comentario 

crítico dun texto poético. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  5.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica e textual a lingua. 

  5.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 
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  6.  Utilizar fontes de 

información impresas 

ou dixitais no proceso 

de aprendizaxe.   

  6.1.  Emprega diferentes 

fontes de información 

para ampliar 

coñecementos, resolver 

dúbidas e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

 

UNIDADE 14 

 TEMPORALIZACIÓN 

Primeira semana de maio 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Reflexionar sobre a importancia do Rexurdimento na nosa literatura. 

-  Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galega. 

-  Analizar o contido (personaxes, ambiente e acción dramática) de textos teatrais. 

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  O Rexurdimento: Rosalía de 

Castro 

-  Caracterización e delimitacion. 

-  Causas: o galeguismo. 

-  Rosalía de Castro. 

-  Comentario de textos:  

-  Os textos dramáticos. 

  1.  Reflexionar sobre a 

importancia do 

Rexurdimento na 

nosa literatura. 

  1.1.  Caracteriza o 

movemento 

denominado 

Rexurdimento, coñece 

os seus protagonistas e 

explica as causas da 

súa aparición e as 

etapas do galeguismo 

CCL, 

CAA, 

CD 

  2.  Coñecer as principais 

contribucións de 

Rosalía de Castro á 

literatura e á vida 

cultural galega. 

  2.1.  Reflexiona sobre a vida, 

a obra, a lingua e a 

importancia de Rosalía 

na Literatura galega  

CCL, 

CAA, 

CD 

  2.2.  Analiza a temática, a 

forma e a estrutura de 

poemas de Cantares 

gallegos. 

CCL, 

CAA, 

CD 
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  2.3.  Analiza a temática, a 

forma e a estrutura de 

poemas de Follas 

novas. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.  Analizar o contido 

(personaxes, 

ambiente e acción 

dramática) de textos 

teatrais   

  3.1.  Identifica o tema e 

comenta os elementos 

pertencentes á 

estrutura interna 

(personaxes, ambiente 

e acción dramática) de 

textos teatrais  

CCL, 

CAA, 

CD 

  3.2.  Coñece a ideoloxía e a 

obra dos precursores 

do Rexurdimento. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  4.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica e 

textual a lingua. 

  4.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

  5.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou dixitais 

no proceso de 

aprendizaxe.   

  5.1.  Emprega diferentes 

fontes de información 

para ampliar 

coñecementos, 

resolver dúbidas e 

avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 
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O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

UNIDADE 15 

  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda semana de maio 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer as principais contribucións de Pondal á literatura e á vida cultural galega. 

-  Coñecer as principais contribucións de Curros á literatura e á vida cultural galega. 

-  Coñecer as principais contribucións doutros escritores á literatura galega no Rexurdimento. 

-  Coñece algúns autores relevantes da xeración entre dous séculos: Antón Noriega Varela e 

Ramón Cabanillas. 

-  Analizar a forma e a estrutura externa dos textos dramáticos. 

 

CONTENIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

O Rexurdimento: Eduardo Pondal e 

Curros Enríquez  

-  Eduardo Pondal. 

-  Curros Enríquez. 

Os escritores da Xeración entre 

dous séculos: Noriega Varela e 

Ramón Cabanillas 

Comentario de textos:  

  1.  Coñecer as principais 

contribucións de 

Pondal á literatura e 

á vida cultural 

galega. 

  1.1.  Reflexiona sobre a vida, 

a obra, as fontes 

literarias, a lingua e a 

importancia de Pondal 

na literatura galega. 

CCL, 

CAA, 

CD 

  1.2.  Analiza algún poema de 

Queixumes dos pinos, 

tanto desde o punto de 

vista formal coma de 

contido 

CCL, 

CAA, 

CD 
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-  Os textos dramáticos. 

 

  2.  Coñecer as principais 

contribucións de 

Curros á literatura e 

á vida cultural 

galega 

  2.1.  Reflexiona sobre a vida, 

a obra, a lingua, o 

estilo e a importancia 

de Curros na literatura 

galega. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  2.2.  Analiza formalmente 

algún poema de Aires 

da miña terra e d´O 

Divino sainete e realiza 

un comentario 

interpretativo. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  3.  Coñecer as principais 

contribucións 

doutros escritores á 

literatura galega no 

Rexurdimento 

  3.1.  Coñece as principais 

contribucións de 

Valentín Lamas 

Carvajal á literatura 

galega. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  3.2.  Coñece outros 

narradores galegos e 

autores de teatro do 

Rexurdimento 

CCL, 

CAA,  

CD 

  4.  Coñecer algúns 

autores relevantes 

da xeración entre 

dous séculos: Antón 

Noriega Varela e 

Ramón Cabanillas 

  4.1.  Coñece algúns autores 

relevantes da xeración 

entre dous séculos: 

Antón Noriega Varela e 

Ramón Cabanillas 

CCL, 

CAA,  

CD 

  5.  Analizar a forma e a 

estrutura externa 

dos textos 

dramáticos 

  5.1.  Analiza a forma e a 

estrutura externa de 

textos dramáticos: o 

subxénero, os diálogos, 

as anotacións e a 

lingua. 

CCL, 

CAA,  

CD 

  6.  Utilizar con 

corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica e 

textual a lingua. 

  6.1.  Exprésase oralmente e 

por escrito de forma 

correcta e adecuada. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 
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  7.  Utilizar fontes de 

información 

impresas ou dixitais 

no proceso de 

aprendizaxe. 

  7.1.  Emprega diferentes 

fontes de información 

para ampliar 

coñecementos, 

resolver dúbidas e 

avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

  RECURSOS  

Os recursos para o docente nesta unidade constan de: 

-  Información complementaria. 

-  Actividades complementarias e solucións. 

-  Bibliografía sobre o tema.  

-  Presentación didáctica da unidade. 

-  Solucións as actividades do libro do alumnado. 

-  Xerador de probas escritas para a avaliación de contidos da unidade e dun grupo de unidades. 

O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se ofrecen sobre diversos 

aspectos da lingua e da literatura, conta nesta unidade con: 

-  Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade. 

-  Elaboración de mapas conceptuais. 

-  Probas de autoavaliación dos contidos. 

 

METODOLOXÍA 

A metodoloxía didáctica en Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender 
por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación e 
tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas. 

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea 
fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do 
tipo de coñecemento propio de cada unha. 

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías 
específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de 
capacidades intelectuais de certo nivel. 

 

No proxecto de Lingua e Literatura de Bacharelato están presentes os seguintes criterios 
metodolóxicos: 

- Adecuación das actividades á madureza do alumnado nesta etapa educativa. 

- Diversidade de propostas e actividades que responden aos modos diferentes de aprendizaxes. 

- Integración do aprendido a través da interdisciplinariedade. 

- Desenvolvemento das capacidades cognitivas do alumnado. 
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- Organización e precisión en contidos teóricos e actividades prácticas. 

- Aprendizaxe autónoma dos estudantes. 

- Secuenciación pautada da aprendizaxe práctica. 

- Participación activa do alumnado na aprendizaxe individual e en grupo. 

- Fomento do interese pola aprendizaxe. 

- Uso funcional da lingua. 

 

A estrutura que presenta o libro de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato, con formulacións 
introdutorias para cada unidade, presentación dos contidos en apartados e subapartados 
diferenciados, actividades directas e focalizadas, actividades interdependentes, favorece a 
elección do docente das estratexias adecuadas en cada caso para que o alumnado sexa 
competente en comunicación lingüística segundo os obxectivos que consideran na etapa. 

Entre as estratexias didácticas patentes no libro ou suxeridas nas presentacións das unidades ou 
nos recursos da web encóntranse a lectura; a detección de ideas previas; as explicacións sobre os 
contidos; as aplicacións prácticas dos saberes e as habilidades; a aplicación de técnicas de estudo; 
a análise e a reflexión sobre conceptos, textos ou ideas complexas; a investigación lingüística e 
literaria; a construción de ideas novas e xuízos críticos.   

Para levalas a cabo, ofrécense actividades de diversos tipos que responden a diferentes 
enfoques, formas de aprendizaxe e niveis de complexidade, individuais ou de grupo, asociadas ou 
non a técnicas determinadas e en función dos campos traballados da lingua e a literatura: 
actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estruturación, de 
síntese, de análise indutiva e dedutiva, de lectura, de comentario, de escritura, de chuvia de 
ideas, de diálogo e debate, de reflexión, de contextualización, de busca de información, de 
investigación, etc. 

 

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 

 

Os estudantes manifestan unha gran diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de 
aprendizaxe. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos 
(responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e 
estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e 
outros necesitan descansos; algúns necesitan un reforzo continuo e outros non; hainos que prefiren 
traballar sós e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo.  

O deseño do libro de Lingua Galega e Literatura considera esa diversidade expoñendo a información 
de diferentes formas (textos explicativos, cadros-resumo, esquemas), utilizando os recursos que se 
ofrecen na rede e ofrecendo unha gran tipoloxía de actividades. 

Ademais, propóñense as seguintes medidas para dar resposta á diversidade: 

- Detectar as ideas previas mediante, por exemplo, diálogos na aula ou debates, que permitirán que 
o docente coñeza aos estudantes e eles, a si mesmos. 

- Repasar as nocións estudadas con regularidade e resolver os problemas detectados. 
- Realizar numerosas e diversas actividades que combinen as resolucións individuais e en pequeno e 

gran grupo, e a oralidade e o escrito. 
- Utilizar recursos gráficos, dixitais, visionado de películas, etc.  
- Usar o resumo da unidade como unha forma de autoavaliación. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Este proxecto de Lingua Galega e Literatura presenta os materiais seguintes: 
- Libro do alumnado para 1.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato da Editorial Anaya. 

- Web do alumnado para 1.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato da Editorial Anaya. Con 
recursos xerais sobre diversos aspectos da Lingua Galega e a literatura (dúbidas básicas, contidos 
específicos, etc.) e recursos para cada unidade (enlaces aos recursos xerais sobre aspectos 
concretos da unidade, vídeos, audios, enlaces,  propostas de traballo, etc.). 

- Web do profesorado para 1.º de Lingua e Literatura de Bacharelato da Editorial Anaya. Con todos 
os recursos incluídos na web do alumnado e os que están expresamente destinados aos docentes: 
solucionario de todas as actividades propostas no libro do alumnado, información e actividades 
complementarias, bibliografía temática e outros recursos como as ferramentas de avaliación e o 
xerador de probas escritas de avaliación de contidos. 

 

 

2º DE BACHARELATO 

OBXECTIVOS XERAIS 

- Comprender a evolución do galego no contexto his torico dos séculos XX e XXI, así como as 

características lingüísticas.   

- Utilizar correctamente todos os signos de puntuación.   

- Coñecer o vocabulario básico tratado en cada unidade.   

- Coñecer os tipos básicos de textos e as súas cacterísticas básicas.   

- Coñecer as principais familias lingüísticas e re coñecer na indoeuropea a orixe do latín, que deu 

lugar as linguas romances.   

- Diferenciar entre linguas con estado e linguas sen estado, e entre linguas hexemónicas e 

linguas minorizadas.   

- Valorar a realidade plurilingüe e pluricultural  da península Ibérica.   

- Coñecer os aspectos lexislativos que outorgan oficialidade ao galego.   

- Comprender a diferenza entre bilingüismo e diglo sia e ser quen de analizar a situación do 

galego na nosa Comunidade.   

- Coñecer a función, a organización, as caracterís ticas propias e os trazos lingüísticos dos 

textos técnicos e científicos.   

- Coñecer os fonemas vocálicos e consonanticos queconstitúen o sistema fonolóxico galego.   

- Coñecer e aplicar regras básicas de gramática.   
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- Identificar e usar correctamente as formas átonas e reflexivas do pronome persoal, o 

pronome de solidariedade e o dativo de interese.   

- Coñecer a estrutura morfolóxica das formas verbais e conxugar con corrección os verbos.   

-  Identificar e clasificar adverbios e  locucións  adverbiais e recoñecer a súa función. 

 

- Identificar a función, formas e valores das prep osicións e conxuncións.   

- Identificar as distintas funcións sintácticas.   

- Identificar os diferentes tipos de oracións.   

- Comprender os conceptos de campo semántico, sema, semema, e arquisemema, asi como as 

relacións xerárquicas.   

- Coñecer os poetas máis salientables da xeración“Antre dous séculos” e analizar a súa obra.   

- Comprender as características, clasificación e e strutura da novela.   

- Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica dos grandes persoeiros da Época Nós e 

comentar fragmentos das súas obras.   

- Coñecer as direccións poéticas e autores da xeración de 1936.   

- Coñecer o grupo poético do exilio, profundando na vida e obra de Celso Emilio Ferreiro e na súa 

trascendencia na literatura galega.   

- Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración dos 50 ou das Festas Minervais.   

- Coñecer a vida e a obra dos escritores máis salientables da prosa de posguerra e a súa 

trascendencia na literatura galega.   

- Coñecer as características e autores do teatro e do ensaio galego entre 1950 e 1980.  
- Coñecer os tipos e funcións do espazo e do tempo na novela.   

- Coñecer o contexto histórico e cultural das últimas décadas do século XX no que se 

desenvolveu a poesía galega, así como as súas características comúns e poetas máis destacados.   

- Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos da narrativa galega actual.   

- Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos do teatro e do ensaio galego actual.  
 

CONTIDOS. TEMPORALIZACIÓN 

 

Secuenciación das Unidades Didácticas. 

Lingua. 
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Unidade 1. O texto e as propiedades textuais 

 

- Definición de texto.   

- As estruturas textuais.   

- As propiedades textuais.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Comentario de textos.  

 

Unidade 2. Fonética e Fonoloxía 

 

- Sons, fonemas e letras.   

- Os fonémas vocálicos.   

- Os fonemas consonánticos.   

- A sílaba.   

- O acento.   

- A entoación.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Comentario de textos.  

 

Unidade 3. Morfoloxía 

 

- Estrutura e formación das palabras.   

- Repaso de morfoloxía   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Comentario de textos.  
 

 

Unidade 4. Sintaxe 
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- Introdución.   

- As relacións sintácticas.   

- Unidades e funcións sintácticas.   

- Algúns aspectos de sintaxe galega.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Comentario de textos.  

 

Unidade 5. Semántica 

 

- A Semántica.   

- As relacións sintácticas.   

- Relacións semánticas.   

- Cambios semánticos.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Comentario de textos.  
 

 

Sociolingüística. 

Unidade 6. Historia da lingua galega. SéculosXX e XXI 

 

- O galego nos séculosXX e XXI.   

- O establecemento dunha norma.   

- Marco legal.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 7. Funcións sociais da lingua 

 

- Funcións dunha lingua.   
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- Linguas minorizadas e minoritarias.   

- Bilingüísmo e diglosia.   

- O conflito lingüístico.   

- A política lingüística.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 8. A norma estándar 

 

- A construción da variedade estándar.   

- Interferencias e desviacións da norma.  
-  
- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 9. A lingua galega e as súas variedades internas 

 

- Variación diatópica ou xeográfica.   

- Variedades xeográficas do galego moderno.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  
 

 Literatura. 

 

Unidade 10. Do Posrexurdimento á Guerra Civil: poesía 

 

- Contexto histórico e cultural.   

- A poesía de “Antre dous séculos”.   

- A diversidade lingüística.   

- A poesía da Época Nós. As vangardas.   
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- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 11. Do Posrexurdimento á Guerra Civil: prosa 

 

- A prosa de “Antre dous séculos”.   

- A prosa na Época Nós.   

- A narrativa na Época Nós.   

- O teatro na Época Nós.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 12: Desde a Guerra Civil ata 1980: poesía 

 

- Contexto histórico e cultural.   

- A Xeración de 1936.   

- A Promoción de Enlace.   

- A Xeración dos 50 ou das Festas Minervais.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 13: Desde a Guerra Civil ata 1980: prosa 

-  A prosa galega de posguerra.   

- A narrativa galega entre 1950 e 1980.   

- O teatro galego entre 1950 e 1980   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 14: A literatura galega actual: poesía 
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- Contexto histórico e cultural.   

- A poesía galega nos anos 80.   

- A poesía galega dos anos 90.   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  

 

Unidade 15: A literatura galega actual: prosa 

 

- A narrativa galega actual.   

- O teatro galego actual (desde 1980).   

- O ensaio galego actual (desde 1980).   

- Esquema da unidade.   

- Selectividade: Proba de selectividade.  
 

SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES POR AVALIACIÓNS: 

Primeira Avaliación:  

Unidades:1,2,6,10,11. 

Segunda avaliación:  

Unidades 3,7,8,12,13. 

Terceira Avaliación: 4,5,9,14,15 

CONTIDOS 

LINGUA E SOCIEDADE 

 

- O galego nos séculos XX e XXI: contexto histórico-político: a préguerra, a posguerra, a 

dictadura e a actualidade. Características lingüíst icas do galego da preguerra, da posguerra 

e da actualidade, facendo fincapé no estabelecemento dunha norma para o galego.  

- Os contextos sociolingüísticos en Galicia: nivei s de coñecemento e uso. A oficialidade. O 

galego na Administración. O galego nos medios de comunicación, no ensino e noutros ámbitos 

da sociedade. O porvir da lingua galega.   
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- A diversidade lingüística: as orixes. Familias d e linguas. O indoeuropeo. As linguas 

románicas. As linguas do mundo. Situación actual. Linguas hexemónicas e linguas 

minorizadas. A realidade plurilingüe e pluricultura l da Península Ibérica. Aspectos 

lexislativos. O galego e o portugués contemporáneos.   

- Lingua e pertenza: funcións dunha lingua. Os tip os sociolingüísticos. Bilingüismo. 

Diglosia. O conflito lingüístico. Política lingüís tica. A normalización lingüística.  

 

ESTUDO  DA LINGUA. 

 

- Revisión dos conceptos de fonética, de fonoloxía, de morfoloxía e de lexicoloxía.   

- A semántica: o estudo do significado. O campo semántico. As relacións semánticos. Os 

cambios semánticos.   

- As propiedades textuais: procedementos de adecuación ( intención, relación emisor-   

receptor...), coherencia: selección da información,  organización da información, tema, 

 

rema, coherencia textual... e cohesión sintáctica e semántica ( elipse, sinónimos...). A estrutura 

do texto: marcadores e conectores; os signos de puntuación. Tipos de textos: as súas 

características. 

 

- O enunciado. A oración: tipos. Oración simple e oración composta. Constituíntes da oración: 

a frase; tipos de frases. A oración simple ; as funcións sintácticas na oración. A oración 

composta: tipos. 

  

- A competencia lexical: Prácticas de enriquecemento do uso do léxico e da fraseoloxía. Os 

tratados no libro de texto e nos libros de lectura. 

 

TÉCNICAS DE TRABALLO. 

 

- Modelos para a análise e comentario de textos literarios.   

- Coñecemento e manexo de recursos da información: internet, medios de comunicación, 

axencias.   

- Técnicas auxiliares para a comprensión de diferentes tipos de textos.  

 

LITERATURA. 
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- A literatura galega nos séculos XX e XXI: marcohistórico e cultural. Etapas   

- Noriega Varela e Ramón Cabanillas: análise e comentario de poemas significativos.   

- Os movementos de vangarda: análise e comentariode poemas de Manuel Antonio e 

doutros poetas vangardistas.   

- A Época Nós: lectura e análise de textos de Cast elao, Otero Pedraio, Vicente Risco.   

- O teatro das Irmandades ( Cabanillas ), das vangardas ( Dieste ), e da Época Nós.   

- A literatura galega do exilio: autores ( Blanco Amor, Luis Seoane, Lorenzo Varela...) e as súas 

obras representativas.   

- Tendencias da lírica na segunda metade do século XX: Celso Emilio Ferreiro, Aquilino Iglesia 

Alvariño e Uxío Novoneira. Grupos de poetas.   

- Tendencias da narrativa galega de posguerra: lectura das obras máis significativas de Álvaro 

Cunqueiro, Ánxel Fole e Xohana Torres.   

- Tendencias do teatro galego de posguerra: lectura de fragmentos de Cunqueiro, Blanco Amor 

e Carballo Calero.   

- Os modelos narrativos de finais do século XX: Neira Vilas, María Xosé Queizán, Méndez 

Ferrín e Carlos Casares.   

- Tendencias actuais da lírica, da narrativa, da dramática e da ensaística cos seus autores 

representativos.  

 

PROCEDEMENTOS 
 

-  Resumos, esquemas, e redaccións sobre textos dad os. 

 

-  Elaboración de traballos de documentación ou de  debates a partir de temas fixados. 

 

- Formación do feminino e do plural de substantivo s dados.   

- Formación do superlativo de adxectivos dados.   

- Realización de exercicios propostos e a súa corrección posterior.   

- Identificación de fragmentos narrativos, descrit ivos, expositivos e argumentativos.   

- Identificación das semellanzas e diferenzas entr e os conceptos bilingüismo e diglosia.   

- Indicación do tema de un texto dado.  
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- Identificación e análise de todos os elementos que proporcionan cohesión a un texto.   

- Elaboración de esquemas diferenciando as ideas p rincipais das secundarias.   

- Identificación de fonemas.   

- Análise sintáctica de oracións en textos dados.   

- Identificación e clasificación de ditongos.   

- Emprego do CD-ROM e análise comparativa do seu ormatof co tradicional.   

- Colocación do pronome átono en enunciados dados.   

- Comentarios de distintos tipos de textos.   

- Localización e explicación das características e stilísticas e lingüísticas en textos dos 

autores estudados.   

- Elaboración de esquemas sobre a historia, as eta pas, os autores das épocas estudadas.   

- Conxugación de verbos irregulares.   

- Completa oracións cos adverbios ou locucións ade  cuadas.  

 

Actitudes 

 

- Respecto polas normas básicas de conduta que rexen o intercambio comunicativo.   

- Respecto polas regras de coherencia, propiedade e corrección que facilitan a 

comunicación lingüística.   

- Valoración da lingua galega como manifestación c ultural colectiva e consideración 

positiva dos esforzos individuais, colectivos e institucionais en favor da normalización 

lingüística.   

- Valoración crítica dos factores políticos, econó micos e sociolingüísticos que 

condicionaron a evolución da lingua e da literatura galegas.   

- Valoración da lingua como sinal de identidade du n pobo.   

- Curiosidade por coñecer os recursos máis axeitados para facer un resumo.   

- Interese por coñecer os fonemas do galego.   

- Esforzo por dominar a conxugación dos verbos, ta nto regulares coma irregulares.   

- Desexo de coñecer as formas e uso correcto do adverbio.   

- Curiosidade por coñecer as nocións sintácticas lementais.   
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- Valoración do feito literario como produto lingü  ístico, estético e cultural.   

- Valoración dos medios de comunicación de masas n a sociedade actual a partir do 

coñecemento das súas linguaxes específicas.   

- Interese pola propiedade expresiva, oral e escrita, e polo emprego de locucións, léxico e frases 

características da lingua galega.   

- Interese por expresar as propias ideas, sentimentos e fantasías mediante as distintas 

formas literarias.   

- Interese e gusto pola lectura de obras e textos literarios de diferentes formas literarias e 

épocas, utilizando criterios propios de selección e valoración.  
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

- Utilizar a lingua galega para comunicarse con correción, oralmente e por escrito, con 

propiedade léxica, morfolóxica e sintáctica.   

- Coñecer a evolución histórica da lingua galega e comprende criticamente as circunstancias que 

condicionaron o seu uso.   

- Analizar as valoracións sobre o idioma e as act itudes psicolingüísticas, a partir de   

situacións de comunicación concretas. 

 

- Elaborar a información a partir dos medios de c omunicación de masas, diferenciando as 

características das seccións e programas e prestand o atención ás súas linguaxes específicas.   

- Coñecer os conceptos teóricos e os procedementos lingüísticos ( flexión, clasificación, 

análise, etc.) propios da gramática galega.   

- Recoñecer as diferentes unidades da lingua, as súas combinacións e a relación entre elas e os 

seus significados.   

- Desenvolver un tema, oralmente ou por escrito, de forma coherente e ordenada, utilizando un 

guión previo.   

- Producir textos específicos ( narracións, descri cións, exposicións, argumentacións, 

instrucións, etc.), con diferente nivel de formaliz ación e variedade de contidos ( científicos, 

humanísticos, literarios, etc.)   

- Utilizar con propiedade o léxico galego (común eespecífico), a partir de contextos 

significativos.   
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- Coñecer os autores e comenta as obras máis representativas da literatura galega dos séculos XX e 

XXI, e establece relacións entre os textos e a etapa na que foron creados.   

- Interpretar e valora as obras da literatura galega como contribucións culturais dunha 

comunidade diferenciada e como modelos de lingua.   

- Utilizar correctamente os signos de puntuación.   

- Coñecer os aspectos lexislativos que outorgan oficialidade ao galego.   

- Analizar a situación do galego na nosa Comunidad e.   

- Coñecer e definir os fonemas vocálicos e os consonánticos.   

- Coñecer e aplicar a formación dos graos do adxectivo.   

- Coñecer e aplicar correctamente as normas de colocación e de concorrencia dos pronomes 

átonos.   

- Conxugar con correción os verbos con alternancia  no radical.   

- Clasificra adverbios e locucións adverbiais dada s.   

- Indicar as distintas funcións sintácticas.   

- Coñecer os tipos e funcións do espazo e do tempo na novela.  
 

OBXECTIVOS MÍNIMOS 

 

- Expresarse oralmente e por escrito con correció n lingüística e ortográfica, demostrando a 

adecuación dos recursos expresivos a cada situación comunicativa. 

- Coñecer a situación do galego no século XX e XXI.  
- Analizar a consideración das linguas minorizad as no mundo e na Península Ibérica en 

especial.  
- Profundar no conflito lingüístico presente na  Comunidade. 
- Estudo das características dos textos e da tipoloxía textual.  

- Coñecer as características fonéticas e fonolóxicas do idioma, incidindo no coñecemento dos 

aspectos máis propios da nosa lingua.  
- Coñecer as principais funcións sintácticas, centrándose na análise de oracións.  
- Coñecer os paradigmas morfolóxicos das distintas categorías gramaticais coas suas 

especificidades.  

- Analizar a traxectoria da literatura galega no XX e XXI e a incidencia dos factores 

sociopolíticos nela así como o coñecemento dos principais movementos literarios e os seus 

representantes.  
 

CONTIDOS MÍNIMOS 
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1. ORTOGRAFÍA.  

 

- O acento diacrítico   

- Fonoloxía. Fonemas: adecuación entre grafías  e sons b, v, s, x, h.  

 

2. GRAMÁTICA.  

 

- Substantivo. O xénero sobre todo o das palabras procedentes dos sufixos latinos –ANUM/ -

ANEM. Significado do xénero. O número, normas e casos especiais.   

- Adxectivo. Gradación do adxectivo: formas si ntéticas do comparativo e do superlativo fronte 

as analíticas. Procedementos para a formació n do superlativo absoluto.   

- Determinantes.   

- Pronome persoal. Colocación. Valores especia is.   

- Verbos regulares e irregulares. Formas e análise morfolóxica.   

- Formas das preposicións. Conxuncións. Adverb  ios e locucións.  

 

3. SINTAXE.  

 

- Unidades sintácticas. Funcións sintácticas.   

- Tipos de oracións.   

- Análise sintáctica.  

 

4. LINGUA E SOCIEDADE.  

 

- Linguas hexemónicas e minorizadas no mundo.  
 

- A realidade plurilingüe da Península Ibérica.  

 

5. SEMÁNTICA.  

 

- Campos semánticos.   
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- Relacións semánticas.  

 

6. LITERATURA.  

 

- A lit. Galega anterior á guerra civil. Principais cultivadores nos distintos xéneros literarios.   

- A literatura galega desde a guerra civil ata 1980. Situación na posguerra. Literatura no exilio. O 

rexurdir da literatura na democracia. Principais tendencias e escritores nos distintos xéneros 

literarios  
 

SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES POR AVALIACIÓNS: 

Primeira Avaliación:  

Unidades:1,2,6,10,11. 

Segunda avaliación:  

Unidades 3,7,8,12,13. 

Terceira Avaliación: 4,5,9,14,15 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

MÓDULO COMÚN: COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I 

 

INTRODUCIÓN  

A Formación Profesional Básica é de carácter non regrado,e ten como finalidade esencial a 

recuperación  do alumnado que non logrou os obxectivos do ensino obrigatorio, proporcionándolles 

unha  formación que permita a súa incorporación á vida activa ou proseguir estudos.  

Este alumnado ten como trazo social e académico máis notorio o de non acadar os 

obxectivos mínimos de ensino secundario obligatorio.  

Como é natural, esta situación xerou desde moi cedo en moitos destes rapaces un déficit na  

autoestima que deriva en bastantes casos en problemas de inadaptación escolar, de condutas 

incontrolables, etc.  

En moitos casos os problemas escolares maniféstanse de xeito moi especial nas áreas 

instrumentais, é dicir, no dominio das habilidades lingúísticas e numéricas. As súas  dificultades 
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iniciais para a lectura, a escritura e o cálculo foron estendéndose probablemente ao resto das 

aprendizaxes.  

Os problemas no terreo lingüístico maniféstanse en moitos casos en dificultades na escrita,  

concretadas en deficiencias típicas como letra ilexible, incorrecta separación de palabras, unión de 

palabras, problemas graves de ortografía e incapacidade para desenvolver breves  textos cunha 

mínima claridade e coherencia. Estas dificultades maniféstanse tamén nos terreos da lectura 

comprensiva e de elocución.  

 OBXECTIVOS 

-Valorar e estimar as dúas linguas oficiais da nosa Comunidade.  

-Interpretar e analizar como as diferentes linguaxes (icónica, verbal, etc.) están presentes e  

interaccionan nos diferentes textos comunicativos, especialmente nos que teñen relación coa súa 

especialidade profesional.  

-Interpretar e diferenciar o uso da linguaxe verbal en contextos distintos, diferenciando o  

código oral do escrito, e a lingua usada nos contextos familiar, técnico e literario.  

-Respectar as normas básicas de convivencia na comunicación oral, con uso unha linguaxe  

non agresiva e respectando a quenda de palabra.  

-Resumir con coherencia e en poucas frases o contido fundamental dunha conversa ou  

discusión oral.  

-Interpretar textos escritos e sinxelos, especialmente os relacionados coas actividades  

prácticas de iniciación profesional.  

-Crear textos sinxelos por escrito con corrección.  

-Obter información básica de diferentes fontes documentais, especialmente do diccionario 

e  do ordenador.  

-Observar aspectos gramaticais básicos que sexan útiles para mellorar a capacidade de  

expresión oral e escrita 

-Valorar a utilidade do diccionario e dos correctores dos programas informáticos de  

tratamento de textos para producir escritos correctos ortográfica e gramaticalmente.  

-Identificar en mapas de diferente tipo datos fundamentais sobre Galicia, España e Europa.  

-Identificar nos medios de comunicación problemas fundamentais que afectan a Galicia, a 

España e a Europa na actualidade, e establecer un xuizo persoal sobre eles.  

-Apreciar as liberdades democráticas e os dereitos fundamentais como unha conquista da 

humanidade, e rexeitar actitudes e situacións discriminatorias.  

-Recoñecer as manifestacións culturais máis próximas ós seus intereses: festas e tradicións 

da  comarca, o cine e a literatura máis próxima, etc.  
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- Valorar a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga e as súas 

relacións cas paisaxes naturais, analizando os factores e elementos implicados. 

3. CONTIDOS 

A.- COMUNICACIÓN I 

Duración: 88 horas. 

Esta unidade formativa implica no proceso de ensino e aprendizaxe o uso da lingua galega e 

a lingua castelá, e empregaránse ambas as linguas nas destrezas de comprensión e de producción, 

buscando a competencia do alumno nas dúas. 

Contidos conceptuais: 

-A situación lingüística de Galicia. A convivencia de dúas lenguas en desigualdade de  

condicións.  

-Linguaxe verbal e non verbal.  

-Lingua oral e escrita.  

-Variedades sociais da lingua: estándar, coloquial, culta e vulgar.  

-O texto escrito: adecuación, coherencia e cohesión.  

-Normas ortográficas. Ortografía da palabra, da oración e do discurso.  

-Clases de palabras e normas de concordancia.  

-O diccionario e o ordenador (bases de datos, Internet, etc) como fontes de documentación.  

-A procura e recollida de información: apuntamentos e fichas.  

-Pasos na elaboración dun texto escrito: o borrador, os conectadores, os índices e a 

redacción  final.  

-Os diferentes textos escritos: a listaxe de materiais ou de elementos técnicos, a nota 

resumo  de traballo realizado, o manual de instruccións, os impresos oficiais, etc.  

-Os correctores de programas de tratamento de textos.  

-As normas de cortesía na comunicación oral.  

-Os dereitos e as liberdades fundamentais das persoas.  

-Situacións discriminatorias reais no noso contexto social: o paro, a situación da muller, a 

ancianidade, os inmigrantes, etc.  

-A literatura máis proxima ós intereses do alumnado, en galego e en castelán.  

Contidos procedementais: 
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-Comprensión da situación actual da lingua galega na nosa Comunidade.  

-Comprensión de cómo poden estar presentes nun mesmo texto elementos verbais e 

icónicos, e cómo colaboran a transmitir un significado.  

-Identificación dalgunhas características básicas que diferencian a lingua escrita da oral, e de  

ámbalas dúas usadas nos contextos familiar, profesional e literario.  

-Identificación das normas básicas de convivencia na comunicación oral.  

-Participación ordenada e civilizada en discusións e debates.  

-Resumo oral dos contados dunha discusión ou intervención máis longa.  

-Comprensión de textos escritos sinxelos, especialmente dos relacionados  coa especialidade  

profesional  

-Consulta do diccionario e de base de datos no ordenador.  

-Elaboración de apuntamentos e pequenas fichas coa síntese dos contados consultados.  

-Elaboración de esquemas sinxelos que permitan ordenar e visualizar as ideas que se van a  

incluir nun texto escrito.  

-Redacción de sinxelos textos escritos con claridade e precisión no uso da linguaxe.  

-Lectura dalgunha narración xuvenil que reflecta a problemática que viven os mozos e mozas  

que seguen o curso.  

-Análise de películas vistas no cine ou na televisión, con interpretación do seu sentido xeral e 

algúns elementos técnicos utilizados nelas.  

Contidos actitudinais:  

-Preocupación pola normalización do galego en tódolos contextos sociais.  

-Respecto e valoración do uso do galego e do castelán como medios eficaces de  

comunicación e de enriquecimento persoal e social.  

-Atención ás diferentes características da lingua usada en contextos diversos e respecto das 

convencións socialmente aceptadas.  

-Cooperación cos compañeiros e compañeiras na celebración de debates e discusións.  

-Constancia no respecto das normas básicas da convivencia na comunicación oral.  

-Aceptación das limitacións persoais no terreo da comprensión e expresión verbais como  

punto de partida para a súa superación realista.  

-Actitude positiva ante as actividades necesarias para mellorala comunicación oral e escrita.  

-Esforzo por superalas limitacións persoais no terreo da comprensión e expresión verbais.  
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-Valoración da importancia que teñen as competencias lingüísticas en tódolos campos da  

vida persoal, social e profesional.  

-Atención ás características dos diferentes textos lidos e analizados.  

-Consciencia da importancia que teñen os diccionarios e as bases de datos informáticos 

como fonte de información.  

-Esforzo por seguir os diferentes pasos na elaboración de sinxelos textos escritos.  

-Valoración dos progresos que se vaian conseguindo na expresión oral e escrita, por  

modestos que sexan.  

B.- SOCIEDADE I 

Duración: 59 horas. 

Contidos conceptuais: 

1. As paisaxes naturais. A paisaxe agraria: 

 O clima 

 A situación de España en Europa 

 Climas e vexetación de España 

 A paisaxe agraria 

2. Valoración das sociedades prehistóricas:  

 Que é a Prehistoria? 

 A Idade de Pedra 

 A arte do Paleolítico e do Neolítico 

 A Idade dos Metais 

 A prehistoria na Península Ibérica 

3. Valoración da creación das cidades:  

 O hábitat urbano 

 A historia das ciudades europeas 

 A cidade actual 

4. A Idade Antiga: Grecia e Roma: 

 A civilización grega 

 Grecia: sociedade e economía 

 Grecia: cultura e arte 

 Roma: sociedade e economía 

 Roma: cultura e arte 

 A Hispania romana 
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5.  A Europa medieval: 

 O fin do Imperio Romano en occidente 

 A Idade Media 

 Os pobos xermánicos 

 O feudalismo 

 A Baixa Idade Media 

 Os reinos cristianos da Península Ibérica 

6. O mundo musulmán e Europa: 

 O nacemento do Islam 

 A cultura musulmana 

 A formación e a historia de Al-Ándalus 

 A arte islámica 

7. A Europa das monarquías absolutas: 

 O comezo da Idade Moderna 

 A Reforma e a Contrarreforma 

 Os reis Católicos 

 O apoxeo do Imperio español 

 O século XVII en Europa 

 Dous modelos políticos no século XVII: Francia e Gran Bretaña 

 A monarquía hispánica. Os Austrias menores 

 A crise do Imperio español 

 O Século de Ouro español 

8. A colonización de América: 

 A época dos descubrimentos 

 As exploracións portuguesas e castelás 

 A chegada ao Novo Mundo 

 A conquista española de América 

 O Imperio español de América 

 Outros imperios coloniais en América 

9. A poboación mundial: 

 O estudo da poboación 

 A Revolución Industrial 

 A distribución da poboación mundial 

 O movemento natural da poboación 
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 Os movementos migratorios 

 A pobación de España e da Unión Europea 

10.  A evolución da arte europea: 

 A arte medieval 

 A arte renacentista 

 A arte barroca 

 A arte neoclásica 

 O Romanticismo 

 

Contidos procedimentais: 

- Tratamento e elaboración de: resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou 

similares. 

- Identificación dos trazos paisaxísticos e poboacionais básicos de Galicia.  

- Lectura de xornais e identificación neles dalgúns problemas que afectan hoxe en día á 

sociedade galega.  

-Comprensión, a partir da lectura de xornais e da información obtida na televisión, da  

importancia que a política europea ten para Galicia e España.  

Contidos actitudinais: 

- Preocupación polos problemas que afectan á sociedade galega e á española.  

- Espírito crítico ante as informacións recibidas dos medios de comunicación sobre a  

realidade da nosa sociedade.  

- Consciencia da importancia histórica do logro das liberdades e dereitos 

fundamentais.  

- Sensibilidade ante as situacións de inxustiza e discriminación existentes na nosa 

sociedade.  

- Apreciación do visionado de películas e da lectura de narracións axeitadas ós 

intereses dos  alumnos e das alumnas que seguen o programa.  

 

Os contidos deste módulo dividiranse en 10 temas agrupados en bloques: ocuparémonos en 

primeiro lugar da Prehistoria; pasando despois a análise da Idade Media; e terminaremos coñecendo 

a  Idade Moderna.  

 

Tema 1: As paisaxes naturais. A paisaxe agraria. 
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Tema 2: As sociedades prehistóricas. 

Tema 3: As ciudades e a súa historia. 

Tema 4: A Idade Antiga: Grecia e Roma. 

Tema 5: A Europa Medieval. 

Tema 6: O mundo mulsumán e Europa. 

Tema 7: A Europa das monarquías absolutas. 

Tema 8: A colonización de América. 

Tema 9: A Poboación mundial. 

Tema 10: A evolución da arte europea. 

A secuenciación dos contidos tratará de axustarse ao seguinte esquema: 

AVALIACIÓN CONTIDOS - TEMAS 

PRIMEIRA Temas 1-3 

SEGUNDA Temas 4-7 

TERCEIRA Temas 8-10 

 

 

  AVALIACIÓN 

 

A avaliación terá carácter continuo, formativo, personalizado e integrador. Persíguese unha 

evolución do alumno tanto a nivel de coñecemento e dominio dos contidos da asignatura como no 

emprego e dominio das competencias básicas que permitan unha madurez persoal. 

A avaliación, cualitativa e cuantitativa, levarase a cabo mediante a observación, o 

intercambio constante entre profesor e alumno, ademais das probas e os traballos propostos.  

 

Criterios de avaliación:  

. Analizarase a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga e as 

súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e elementos implicados, e 

desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico.  

. Valorarase a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións 

industriais e sociedades agrarias, analizando as súas características principais e valorando a súa 

pervivencia na sociedade actual e no ámbito inmediato. 

Utilizaranse estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en 

lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as 

normas lingüísticas básicas.   
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Aplicaranse estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita 

en lingua castelá, aplicando estratexias de lectura comprensiva e aplicando estratexias de análise, 

síntese e clasificación de forma estructurada e progresiva á composición autónoma de textos 

breves seleccionados.  

Realizarase a lectura de textos literarios representativos da Literatura en lingua castelá e 

da literatura galega, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal. 

Serán instrumentos de avaliación: 

- As probas orais e escritas nas que o alumno demostrará os coñecementos e 

capacidades, así como os seus recursos. 

- As lecturas realizadas recomendadas (como mínimo unha por trimestre). 

- O caderno de traballo de comunicación lingüística facilitado o alumno. 

- A libreta de clase: estado, presentación, orden, traballo… 

- A participación activa na clase. 

- A realización dos traballos de investigación, comentarios e textos de 

creación persoal en soporte papel e dixital. 

- As fichas de ortografía. 

- O uso das TIC. 

Criterios de cualificación: 

A cualificación final da avaliación realizarase segundo esta ponderación: 

Probas orais e escritas:70% 

Realización da lectura recomendada:     10% 

Actitude, traballo, participación e libreta:      20% 

O mínimo exisible polo Departamento para a obtención dunha avaliación positiva situase 

nunha calificación numérica de CINCO e na consecución dos obxectivos e as competencias do curso. 

 

Recuperación da materia suspensa:  

En caso de non superar a materia, o alumno poderá presentarse a una proba extraordinaria 

que celebrarase en xuño. 

METODOLOXÍA 

Este módulo contribúe a acadar as competencias para o aprendizaxe  permanente e contén 

a formación para que as alumnas e os alumnos sexan  capaces de recoñecer as características 

básicas dos fenómenos relacionados coa  actividade humana e mellorar as súas habilidades 

comunicativas  
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A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo que integra coñecementos básicos 

relativos ás ciencias sociais, lingua castelá e literatura e lingua galega e literatura, e  estará enfocada 

ao uso de ferramentas básicas da análise textual, á elaboración de información estructurada tanto 

oral como escrita, á localización de espacio-temporal dos fenómenos sociais e culturais e ao 

respecto á diversidade de crenzas e a pautas de relación cotiá nas distintas sociedades e grupos 

humanos, involucrando aos estudantes en tarefas  significativas que lles permita traballar de 

maneira autónoma e en equipo.  

 

As liñas de actuación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten acadar os obxectivos 

do módulo estarán orientadas cara a:  

 

 A concreción dun plan personalizado de formación que tenga como 

obxectivo lograr la integración do alumnado nas situacións de aprendizaxe propostas, 

mediante a aplicación de estratexias motivadoras.  

 A  potenciación da autonomía na execución das actividades e na xestión do 

seu tempo de aprendizaxe no ámbito das competencias e contidos do ámbito 

sociolingüístico.  

 A realización de dinámicas sobre o desenvolvemento de habilidades sociais 

que favorezan o asentamento de hábitos de disciplina e de traballo individual e en equipo.  

 A utilización de estratexias, recursos e fontes de información ao  seu 

alcance, fomentando o uso das TIC, que contribúan á reflexión sobre a valoración da 

información necesaria para construír explicacións estructuradas da realidade que o rodea.  

 A utilización de métodos globalizadores (proxectos, centros de interese, 

entre  outros) que permitan a integración do alumnado nas actividades de  aprendizaxe, 

concretada nunha metodoloxía de traballo que os relacione coa actualidade.  

 A programación de actividades que se relacionen, sempre que sexa posible, 

con capacidades que se deriven do perfil profesional.  

 

Las líneas de actuación no proceso de ensino aprendizaxe que permiten acadar os 

obxectivos do  módulo en relación coas Ciencias Socias están relacionadas con:  

 

 A integración motivadora de saberes que lle permitan analizar e valorar a  

diversidade das sociedades humanas.  
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 A utilización de recursos e fontes de información ao seu alcance para  

organizar a información que extraiga para favorecer a súa integración no traballo educativo.  

 O recoñecemento da pegada do pasado na vida diaria mediante a 

apreciación da diversidade dos grupos humanos e das  súas achegas ao longo do tempo.  

 A valoración dos problemas do seu entorno a partir da análise da  

información disponible, a formulación de explicacións xustificadas e a reflexión sobre a súa 

actuación ante as mismas en situacións de aprendizaxe pautadas.  

 A potenciación das capacidades de observación e criterios de disfrute das 

expresións artísticas mediante a análise pautada de producción artísticas arquetípicas, 

apreciando os seus valores estéticos e temáticos.  

 

As liñas de actuación no proceso de ensino aprendizaxe que permiten acadar os obxectivos 

do módulo en relación coa aprendizaxe das linguas están relacionadas con:  

 

 A utilización da lingua tanto na interpretación e elaboración de                

mensaxes orais e escritas sinxelos, mediante o seu uso en distintos tipos de                

situacións comunicativas e textuais da súa contorna. 

 A utilización dun vocabulario axeitado ás situacións da súa contorna que 

orientará a concreción dos contidos, actividades e exemplos utilizados no módulo. 

 A selección e execución de estratexias didácticas que faciliten oa 

autoaprendizaxe e que incorporen o uso da lingua en situacións de comunicación o más 

reales posibles, utilizando ls posibilidades das TIC`s. 

 A utilización das técnicas de comunicación para potenciar o traballo en 

equipo que lles permita integrarse nas actividades educativas con garantía de éxito. 

 A apreciación da variedade cultural e de costumes presentes na súa 

contorna, poñéndoa en relación coas necesidades derivadas do uso da lingua con distintos 

falantes. 

 O desenvolvemento de hábitos de lectura que lles permitan disfrutar da 

producción literaria mediante o uso de textos seleccionados ás súas  necesidades e 

características. 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

Libros de texto recomendados: 

 Lingua e literatura 1 ESO, Avanza. Proxecto “Os camiños do Saber”, Obradoiro, 

Santillana. 
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 Lengua castellana 1. Módulo de Comunicación e Sociedade I, Santillana, Formación 

Profesional. 

 Ciencias Sociales 1. Módulo de Comunicación y Sociedad I, Santillana, Formación 

Profesional. 

Outro material: 

 Cuaderno Lengua Castellana 1. Módulo de Comunicación y Sociedad I, Santillana, 

Formación Profesional. 

 Demuestra tu competencia. Comunicación lingüística. Oxford Educación. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Combinaránse traballos colectivos e individuais, para que o alumnado poida traballar 
en función das súas capacidades de aprendizaxe. 

Así mesmo, se realizarán ao longo do curso, e de xeito reiterado, exercicios de 

reforzo, consolidación e ampliación. Loxicamente, a adscripción dun exercicio ou outro 

dependerá do alumno e as súas necesidades educativas. 

Desta maniera conseguirase que os alumnos e as alumnas acaden as capacidades 

xerais propias da etapa de acordo coas súas posibilidades. 
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SEGUNDA PARTE 
 

AVALIACIÓN INICIAL 
A avaliación inicial farase en todos os cursos cunha proba partindo dun texto no que se terán en 

conta os seguintes  aspectos: 

 Lectura en voz alta 

 Expresión 

 Comprensión lectora 

 Coñecemento do funcionamento da lingua 

 Vocabulario 

 Lingua oral 

 

 Descrición do grupo despois da avaliación inicial  

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, 

debe coñecerse a relativa a:  

• O número de alumnos e alumnas.  

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).  

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento 

da eficacia de medidas, etc.).  

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.  

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos.  

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo.  

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes. A partir dela poderemos:  
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•  Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 

de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que 

requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).  

•  Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).  

•  Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos 

que se van empregar.  

•  Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  

•  Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes.  

•  Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.   

 

CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE  

CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 A avaliación é continua e todo o proceso  estará integrado na actividade diaria da aula.  

 Faranse probas periódicas orais e escritas. Haberá polo menos unha proba escrita por 

avaliación, da que haberá que superar o 40% como mínimo para poderlle engadir os puntos 

do resto dos apartados. 

 A lectura dos libros é obrigatoria. O control dos libros de lectura será por medio de traballos 

ou probas escritas. A puntuación engadirase en cada avaliación.  

 O uso e dominio da lingua oral, a actitude, os traballos de aula e os encomendados para a 

casa terán distinta valoración segundo o nivel. Esta engadirase en cada avaliación.  

 

PRIMEIRO DA ESO e SEGUNDO DA ESO 

 

60% Probas orais e escritas. 

15% Traballo diario e actitude. 

15% Libros de lectura (incluídos os voluntarios). 

10% Uso e corrección da oralidade diaria. 

Observacións:  

 Para aprobar haberá que sumar ao exame teórico ( a partir do 40% da nota, como mínimo) o 
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resto dos apartados (uso e dominio da lingua oral, actitude, traballo e o libro de lectura) ata 

chegar ao 5 como mínimo.  

 Os erros de presentación e  corrección ortográfica, gramatical, semántica... ata 1,5 menos . 

 

 

TERCEIRO E CUARTO DA ESO 

  70% Probas orais e escritas.   

 10% Uso e corrección da oralidade diaria. 

 10% Libro de lectura. 

 10% Traballo e actitude. 

 

Observacións: 

 As deficiencias respecto da corrección ortográfica e gramatical suporán un desconto na 

cualificación de ata 2 PUNT OS. 

 Para aprobar haberá que sumar ao exame teórico (a partir do 40% da nota, como mínimo) 

o resto dos apartados (uso e dominio da lingua oral, actitude, traballo e o libro de lectura) 

ata chegar ao 5 como mínimo.  

 

 

PRIMEIRO E SEGUNDO DE BACHARELATO 
 

80% Probas orais e escritas. 

10% Libro de lectura. 

10% Uso e corrección da oralidade diaria e actitude. 

Observacións:  

 As deficiencias respecto da corrección ortográfica e gramatical suporán un desconto na 

cualificación de ata 2 PUNT OS. 

 Para aprobar haberá que sumar ao exame teórico (a partir do 40% da nota, como mínimo) 

o resto dos apartados (uso e dominio da lingua oral, actitude, traballo e o libro de lectura) 

ata chegar ao 5 como mínimo.  

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización 

e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade 

didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o 

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia 

unidade.  

  

 De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación 

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder 

recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:  
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ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas 

de avaliación 
   

    

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

  

  
 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES. 

 

CONTIDOS ESIXIBLES: 

 

En cada un dos cursos consideraranse como contidos esixibles aos efectos de recuperación de 
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materias pendentes aqueles que figuran como CONTIDOS MÍNIMOS nos correspondentes cursos, 
e que se facilitarán ao alumnado na primeira quincena do curso polo profesorado do curso no que 
estea integrado. 

Programa de reforzo para a recuperación das materia s pendentes de cursos anteriores: 

En cada un dos cursos e por parte do profesorado que lle imparta a materia no nivel superior, 
indicaralle o material que debe usar para preparar os exames correspondentes á materia pendente 
de cursos anteriores, así como solventar calquera dúbida de comprensión ou outro tipo que o 
alumno teña dificultades para solventar por si mesmo, relativos á lectura dun libro elexido por el/ela 
de entre os tres de lectura obrigatoria do curso anterior. 

Tamén o xefe do Departamento está a disposición do alumnado para solventar calquera tipo de 
dúbida que se lle poida presentar, nas horas de atención ao departamento. 

Actividades de avaliación . 

Ademais das dúas sesións de avaliación establecidas na Orde do 30 de setembro de 2004 para o 
alumnado con materias pendentes de cursos anteriores –unha ordinaria, no mes de xuño, e outra 
final extraordinaria no mes de setembro (antes das correspondentes avaliacións finais do curso no 
que se estea matriculado)-este departamento co obxecto de facilitarlle a superación das materias 
pendentes, propón, dentro d os plans de traballo o seguinte: 

 

Ao longo dos primeiros días do curso, o/a profesor/a do departamento que imparta clase en cada 
grupo en que haxa algún alumno ou alumna coa materia pendente do curso anterior, colgará na 
cortiza de cada aula o procedemento de recuperación de pendentes previsto polo Departamento 
de Lingua e Literatura Galega para o alumnado afectado; así como a temporalización dos exames e 
os contidos dos mesmos.  

O material que deben empregar para preparar as materias pendentes cara á realización dos 
correspondentes exames, será todo visto no curso anterior.  

 

Indicarase ao alumnado a posibilidade de facer dous exames ao longo do curso antes da proba 
ordinaria de maio: un en xaneiro e outro en abril. Para que se lle poida facer media entre eles, o 
alumno non pode obter unha nota inferior a 3,5 PUNTOS en ningún dos exames, aplicándose os 
criterios relativos á corrección ortográfica e gramatical de cada nivel. No caso de superar estas 
probas, ou a media de ambas, o Departamento consideraría que ten a materia aprobada e quedaría 
exento da proba de maio.  

 

 

Criterios para superar as materias pendentes 

Seguiranse os mesmo criterios que están vixentes para os alumnos que están matriculados por 
primeira vez. 

Valoraránse os contidos da materia, a presentación dos mesmos así como a expresión e dominio da 
lingua galega sen faltas de ortografía. Os alumnos terán que dominar todos os exercicios feitos ao 
longo do curso pasados xa que neles aparecen os contidos que teñen que superar para obter unha 
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cualificación positiva en d ita materia. 

Secuenciación dos contidos da materia dos exames do s distintos niveis: 

Primeiro curso de ESO: 

1º exame (mes de xaneiro): Unidades 1- 5 

2º exame (mes de abril): Unidades 6-9 

 

Segundo curso de ESO 

1º exame (mes de xaneiro): Unidades 1-5 

2º exame (mes de abril): Unidades 6-9 

 

Terceiro curso de ESO 

1º exame (mes de xaneiro): Unidades 1-5 

2º exame (mes de abril): Unidades 6-9 

 

Todos os contidos que teñen que superar para obter unha cualificación positiva en dita materia 
aparecen recollidos nos distintos materiais que se manexaron ao longo do curso nos diferentes 
niveis. 

SECUNDARIA POSTOBRIGATORIA 

 

Avaliación de materias pendentes 

Ademais das dúas sesións de avaliación establecidas na Orde do 30 de setembro de 2004 para o 
alumnado con materias pendentes de cursos anteriores –unha ordinaria, no mes de xuño, e outra 
final extraordinaria no mes de setembro (antes das correspondentes avaliacións finais do curso no 
que se estea matriculado)-este departamento co obxecto de facilitarlle a superación das materias 
pendentes, propón, dentro d os plans de traballo o seguinte: 

 

Ao longo dos primeiros días do curso, o/a profesor/a do departamento que imparta clase en cada 
grupo en que haxa algún alumno ou alumna coa materia pendente do curso anterior, colgará na 
cortiza de cada aula o procedemento de recuperación de pendentes previsto polo Departamento 
de Lingua e Literatura Galega para o alumnado afectado; así como a temporalización dos e xames 
e os contidos dos mesmos.  

 

Indicarase ao alumnado a posibilidade de facer dous exames ao longo do curso antes da proba 
ordinaria de maio: un en xaneiro e outro en abril. Para que se lle poida facer media entre eles, o 
alumno non pode obter unha nota inferior a 3,5 PUNTOS en ningún dos exames, aplicándose os 
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criterios relativos á corrección ortográfica e gramatical de cada nivel. No caso de superar estas 
probas, ou a media de ambas, o Departamento consideraría que ten a materia aprobada e quedaría 
exento da proba de maio.  

 

1º DE BACHARELATO 

 

Secuenciación dos contidos: 

1º EXAME (mes de xaneiro) 

Entran as seguintes unidades: 1, 2, 3, 4, 5 (Lingua). No 
que respecta a Literatura entran as unidades 11 e 12 

2º EXAME (mes de abril) 

Teñen que estudar as seguintes unidades: 6, 7, 8, 9, 10 que corresponden a lingua. As 
unidades de literatura son: 13, 14, 15. 

CONTIDOS ESIXIBLES: 

En cada un dos cursos consideraranse como contidos esixibles aos efectos de recuperación de 
materias pendentes aqueles que figuran como CONTIDOS MÍNIMOS nos correspondentes cursos, 
e que se facilitarán ao alumnado na primeira quincena do curso polo profesorado do curso no que 
estea integrado. 

Programa de reforzo para a recuperación das materia s pendentes de cursos anteriores: 

En cada un dos cursos e por parte do profesorado que lle imparta a materia no nivel superior, 
indicaralle o material que debe usar para preparar os exames correspondentes á materia pendente 
de cursos anteriores, así como solventar calquera dúbida de comprensión ou outro tipo que o 
alumno teña dificultades para solventar por si mesmo, relativos á lectura dun libro elexido por el/ela 
de entre os tres de lectura obrigatoria do curso anterior. 

Tamén o xefe do Departamento está a disposición doalumnado para solventar calquera tipo de 
dúbida que se lle poida presentar, nas horas de atención ao departamento. 

Actividades de avaliación . 

Ademais das dúas sesións de avaliación establecidas na Orde do 30 de setembro de 2004 para o 
alumnado con materias pendentes de cursos anteriores –unha ordinaria, no mes de xuño, e outra 
final extraordinaria no mes de setembro (antes das correspondentes avaliacións finais do curso no 
que se estea matriculado)-este departamento co obxecto de facilitarlle a superación das materias 
pendentes, propón, dentro d os plans de traballo o seguinte: 

Ao longo dos primeiros días do curso, o/a profesor/a do departamento que imparta clase 
en cada grupo en que haxa algún alumno ou alumna coa materia pendente do curso anterior, 
colgará na cortiza de cada aula o procedemento de recuperación de pendentes previsto polo 
Departamento de Lingua e Literatura Galega para o alumnado afectado; así como a temporalización 
dos e xames e os contidos dos mesmos.  
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O material que deben empregar para preparar as materias pendentes cara á realización 
dos correspondentes exames, será todo visto no curso anterior.  

Indicarase ao alumnado a posibilidade de facer dous exames ao longo do curso antes da 
proba ordinaria de maio: un en xaneiro e outro en abril. Para que se lle poida facer media entre eles, o 
alumno non pode obter unha nota inferior a 3,5 PUNTOS en ningún dos exames, aplicándose os 
criterios relativos á corrección ortográfica e gramatical de cada nivel. No caso de superar estas probas, 
ou a media de ambas, o Departamento consideraría que ten a materia aprobada e quedaría exento da 
proba de maio.  

Aquel alumno que prefira presentarse ao exame oficial de maio terá que examinarse de 
todos os contidos da materia como tamén do libro de lectura.  

Criterios para superar as materias pendentes 

Seguiranse os mesmo criterios que están vixentes para os alumnos que están matriculados por 
primeira vez. 

Valoraránse os contidos da materia, a presentación dos mesmos así como a expresión e dominio da 
lingua galega sen faltas de ortografía. Os alumnos terán que dominar todos os exercicios feitos ao 
longo do curso pasados xa que neles aparecen os contidos que teñen que superar para obter unha 
cualificación positiva en d ita materia. 

ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

O profesorado que imparta clase en cada curso levará a cabo as medidas de reforzo oportunas para 
que aqueles alumnos ou alumnas que non acadasen unha avaliación positiva na materia a poidan 
alcanzar na seguinte avaliación.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade maniféstase en tres ámbitos: capacidade para aprender, a motivación e os 
intereses. A capacidade para aprender non debe considerarse como sinónimo de capacidade 
intelectual. Por outro lado, a motivación e os int ereses son esenciais para que a axuda pedagóxica 
poida ser efectiva. Isto non supón, con todo, a negación da existencia de 

estudantes que manifestan dificultades e mesmo limitacións da súa capacidade para aprender, e, 
pola contra, doutros que progresan con maior rapidez que os seus compañeiros/as e que, polo 
tanto, precisan dunha resposta educativa adecuada as súas posibilidades. Nestes casos a atención 
educativa quedará garantida por diversas axudas pedagóxicas. Entre elas destacamos as seguintes: 

 

· Exercicios complementarios de gramática relacionados coa morfoloxía que pretenden 
eliminar as carencias do alumnado nesta etapa educativa e axudan a reforzar os 
coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores. A partir dos exercicios o 
profesor/apoderá analizar as expresións máis frecuentes dos alumnos/as na lingua oral.  

 

· Exercicios de acentuación, morfosintaxe e semántica para conseguir que o alumno/a 
puntúe correctamente; analice elementos lingüísticos como lexemas, prefixos, sufixos, 
etc…  
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· O profesor/a elixirá os máis adecuados en función do grao de dificultade que teñan.  
 

· Lecturas de obras significativas da nosa literatura, que sirvan como complemento da teoría 
literaria e que axuden a comprender mellor o autor/a, a súa obra e a época na que escribe. 
Estas lecturas tamén poden empregarse para que o alumno/a lea en voz alta, recite ou 
dramatice textos, deténdose así na corrección de erros fonéticos e fonolóxicos. Asimesmo, 
os alumnos/as elaborarán resumos, esquemas, establecerán relacións e argumentarán as 
súas opinións sobre os temas expostos. Por outro lado, estas lecturas poden ser o pretexto 
para a confección de traballos e a súa exposición oral.  

 

· Comentarios de textos guiados mediante unha serie de preguntas que abordan os seus 
aspectos máis característicos.  

 

· Realización de debates, coloquios…onde se poña de m anifesto a necesidade de respectar 
as ideas contrarias, empregando o diálogo como vehículo para o entendemento mutuo.  

 

· Potenciación do uso das TIC como ferramenta esencia l da nosa sociedade para obter  
 

información que complete o xa visto na aula, para a realización de traballos de 
investigación e mesmo para a corrección das propias producións. 

 

Dentro das aulas, os/as profesores/as respectivos serán os/as que, tendo en conta os 
informes do Departamento de Orientación, as avaliac ións iniciais, no seu caso, as necesidades 
que se vaian presentando ao longo do curso e tamén aquelas demandas por parte de alumnos e 
alumnas planifiquen e levan a cabo as actividades de atención á diversidadeade requeridas polo 
alumnado diverso de cada una das aulas. 

Atención á diversidade para aquel alumnado que non sexa quen de ir alcanzando os 
diferentes contidos mínimos que aparecen na Programación docente do Departamento, 
mediante o desenvolvemento de actividades de reforzo e recuperación. 

Pero tamén entendendo a atención á diversidade paraaquel alumnado capaz de levar a cabo 
actividades de maior dificultade, máis complexas o máis do seu interese que a clase no seu 
conxunto, coa planificación e desenvolvement o de actividades de ampliación en cada un dos 
cursos en que se presenten. 

MECANISMOS DE REVISIÓN , AVALIACIÓN  E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

O procedemento establecido polo Departamento para avaliar a propia programación está 
relacionado coa Memoria de fin de curso anterior elaborada no Departamento e tamén nas 
diferentes reunións de departamento ordinarias. 

 

Tomando como base a avaliación continua levada a cabo ao longo do curso, introduciranse 
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certas modificacións en función dos grupos e do alumnado. Estas modificacións non supuxeron, no 
curso anterior respecto do actual, modificacións substanciais na Programación do Departamento. 

 

As reflexións respecto da Programación se concretan nas pequenas modificacións 
introducidas ano a ano nas Programacións do Departa mento Didáctico . 
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TERCEIRA PARTE 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Con estes temas tense en conta a idea da transversalidade como forma de relacionar os contidos 
da materia cos doutras,considerando os valores e as actitudes implícitos nestes contidos. A 
finalidade é contribuír a que a educación dos estudantes se amose cunha maior unidade de 
criterio entre as distintas áreas, destexeito prestarase maior interese a aqueles contidos que 
posúen carácter interdisciplinar. 

Significado dos contidos transversais 

Educación para o consumo 

Pretende: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e efectos individuais e 
sociais de consumo.  

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos dereitos do 
consumidor.  

Educación para a saúde 

Presenta dous tipos de obxectivos: 

- Desenvolver hábitos de saúde.  
- Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das súas principais anomalías e 

enfermidades, e da forma de previlas e curalas.  
Educación para os dereitos humanos e a paz 

Persegue: 

- Xerar posicións de defensa da paz mediante o coñecemento de persoas e institucións 
significativas.  

- Preferir a solución dialogada de conflitos.  
Educación para a igualdade entre sexos 

Ten como obxectivos: 

- Desenvolver a autoestima e concepción do propio corpo como expresión da 
personalidade.  

- Analizar criticamente a realidade e corrixir xuízos sexistas.  
Educación ambiental 

Pretende: 

- Comprender os principais problemas ambientais.  
- Adquirir responsabilidade ante o medio ambiente.  
- Consolidar hábitos non discriminatorios.  

Educación multicultural 

Pretende: 

-Espertar o interese por coñecer outras culturas diferentes.  
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- Desenvolver actitudes de respecto e colaboración  con outras culturas.  
 

Educación viaria  

Pretende:  

- Desenvolver hábitos de respecto polas normas decirculación.  
- Crear actitudes de prevención e fomentar o compo rtamento responsable nas vías 

públicas.  
Educación para a convivencia 

Pretende educar no pluralismo, en dúas direccións: 

- Favorecer o diálogo como forma de solucionar asdiscrepancias entre individuos e 
grupos.  

- Respectar a autonomía, as formas de pensar e os comportamentos doutros.  
Educación sexual 

Os seus obxectivos son: 

- Asimilar información suficiente e científica sob re todos os aspectos relativos á 
sexualidade.  

- Consolidar actitudes de naturalidade no tratamento de temas relacionados coa 
sexualidade.  

 

Estes contidos transversais deben tratarse en diferentes niveis. 

O tratamento dos temas transverais relacionados anteriormente farase fundamentalmente a 
través da selección das lecturas para cada curso e nivel. Tamén se abordarán a través do 
tratamento dos materiais propostos nos textos dos diferentes cursos. Cada membro do 
departamento  planificaraos en función da marcha dos diferentes cursos e grupos, así como do 
nivel e da situación de cada un deles, procurando o máximo axeitamento ás circunstancias 
particulares. 

Tamén os materiais proporcionados polo departamentode Orientación deste IES para o seu 
desenvolvemento na hora semanal de titoría inciden de maneira directa no tratamento destes 
temas transversais. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento de Lingua galega e literatura ten programado para o presente curso 2015-2016 as 

seguintes actividades complementarias: 

. En colaboración co Equipo de Normalización Lingüísica deste IES: 

- O Contacontos. Actividade planificada para o 1º Ciclo de ESO . Trátase de aproveitar os 

contos como ferramentas didáctica e de transmisión de valores, con contos que falan de culturas 



204 
 

distintas, cousas da Terra, da liberdade, do medo…   

- Certame Literario do Concello de Cambre, en colaboración cos dous IES do Concello, que 

alternan na organización e na entrega dos premios outorgados polo Concello de Cambre, nas 

especialidades de Relato Curto e Poesía.  

- No resto das actividades organizadas polo Equipo de Normalización Lingüística de 

celebracións do Samaín, do Entroido, Semana das Letras Galegas (Correlingua) etc. 

- Celebración do centenario das Irmandades da Fala. 

En colaboración coa Vicedirección do Centro:   

- En todas aquelas que se propoñan en datas posteriores pola Vicedireción e que, 

analizadas nas Reunións de Departamento, parezan oportunas, segundo a marcha dos cursos.  

 

En colaboración co Equipo de Biblioteca do IES :  
- Na celebración de Día da Biblioteca, Día do Libro, Semana das Letras Galegas, edición de 

textos e recomendacións literarias temáticas .  

No  departamento:   

- Ao longo do curso, en función da marcha dos dife rentes cursos e das ofertas que se 

presenten ao departamento ou que parezan interesantes para a súa organización por parte do 

departamento, estableceranse outras, tras a oportuna aprobación en reunión do mesmo.  

  -Saída á RAG cos alumnos de 4º da ESO. 

-Conferencias ou charlas dalgún autor relevante da nosa literatura. 

En colaboración co Departamento de Inglés: 

            -Levarase a cabo un contacontos en galego-inglés no primeiro trimestre para primeiro da ESO. 

 

 En colaboración con outros centros:   

 Faranse contacontos en lingua galega e lingua signos.  

O alumnado ten moitas dificultades á hora de expresarse e relacionarse en lingua galega por iso, 

para fomentar o uso e a relación coa sociedade, ideamos esta novidosa actividade mesturando 

lingua galega e lingua de signos. A idea é mesturar dous sistemas de comunicación con 

características que teñen moitos puntos de similitude. 

A idea é que a rapazada aprenda contos, poemas e cancións en lingua galega para ir á gardaría, A 

Galiña Azul, que está enfronte do centro, e ao CEIP Portofaro que está preto e é posible ir andando. 

Algún dos textos será simultáneo coa lingua de signos pois resúltalles moi atractivo e é algo moi 

novidoso; ao mesmo tempo aprenden un sistema de comunicación moi diferente ao que están 

acostumados. 
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PROXECTO TICS 

 

As tecnoloxías da información e da comunicación inc idiron nos últimos anos de forma 
notable e fundamental na nosa sociedade en xeral, e nos mozos e mozas adolescentes en 
particular. 

 

Trataremos, por unha banda, desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nov os coñecementos e, por outra, adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente nas da información e da 
comunicación. Hoxe en día o coñecemento das TIC é unha das competencias básicas e necesarias, 
tanto como ler, escribir ou contar. 

 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 
comunicar información e para transformala en coñecemento. 

 

O departamento de Lingua Galega e Literatura ten previsto levar a cabo as seguintes actividades 
encamiñadas a lograr un mellor coñecemento das TIC por parte do alumnado: 

 

- Explicación do vocabulario básico relacionado co mundo informático.  
- Consulta de diferentes páxinas Web en galego para extraer información sobre os contidos 

explicados na aula.  
- Consulta de páxinas Web en galego sobre temas de interese do alumnado.  
- Consulta de enciclopedias e dicionarios dixitais para a elaboración de traballos.  
- Presentación de traballos en soporte dixital.  

 

Os membros do departamento adecuarán estas actividades ao nivel do que se trate en cada caso, 
tendo en conta que os elementos básicos que imos traballar son os mesmos, só variará o grao de 
dificultade das tarefas. 

PROXECTO LECTOR 

O departamento de Lingua Galega e Literatura ten previsto levar a cabo as seguintes actividades 

para fomentar o hábito lector entre o alumnado: 

 

- Traballo con diferentes tipos de texto na aula, intentando que se faga unha lectura 

comprensiva dos mesmos. Os textos procuraranse adecuar ao nivel e tratarán sobre temas 

que esperten o interese do alumnado.   

- Utilización de materiais diversos como dicionarios, enciclopedias (incluídas as dixitais) para 

entender a información que ofrece o texto.  
 

- Lectura en voz alta de textos literarios de creación propia.   
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- Participación nos Clubs de Lectura da Biblioteca.   

- A lectura esixe unha implicación activa para constr uír comprensión.   

- Hai que reforzar a aqueles alumnos cun baixo nivel de vocabulario.   

- Os lectores deben deter a lectura para identificar o problema de comprensión de dito 

texto.  
 

 

 

Os membros do departamento adecuarán estas actividades ao nivel do que se trate en cada caso, 

tendo en conta que os elementos básicos que mosi traballar son os mesmos, só variará o grao de 

dificultade das tarefas. 

 

Asdo:  

Mª do Carme Fernández 

Mª do Carme Edreira García 

Ánxeles Minguillón Díez 

Dulce Fernández Graña 

Irene de Concepción Fernández 

María do Mar Hermida Pico 

 

 

 


