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Coñecer  e  dominar  a  lingua  propia  de  Galicia  é  unha  vocación  do  conxunto  do  sistema

educativo. O alumnado usará a súa competencia para comunicarse e para integrarse. A través da

nosa lingua  o alumnado poderá acceder a un patrimonio literario valioso e a múltiples formas de

comunicación oral, escrita, electrónica e audiovisual. Como dicía Castelao “somos galegos pola

lingua que creamos, usamos e transmitimos”.

O galego é unha lingua útil para vivir en Galicia e máis útil pola súa relación coa comunidade

lusófona. Este departamento quere que o alumnado viva a lingua como cousa propia, diaria e

mesmo afectivamente. Nun contexto como o coruñés hai que desterrar non poucos atrancos e

prexuízos  para  favorecer  o  uso  do  idioma  entre  o  noso  alumnado.  O  Consello  de  Europa

recomenda reforzar a diversidade cultural e lingüística ao tempo que advirte das vantaxes do

plurilingüismo e da interculturalidade.

Somos conscientes da importancia da competencia lingüística e da circulación de competencias

entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito

escolar. No noso caso non falamos dunha linguaxe en abstracto senón do idioma propio do noso

pobo.

Desexamos que o noso alumnado estableza as relacións e conexións da nosa lingua con outras de

matriz románica pero tamén con aqueles idiomas que hoxe se usan nun mundo globalizado. As

traducións  galego-inglés,  galego-francés  e  viceversa  son  neste  sentido  estimulantes.  Non

queremos só que o alumnado saiba gramática galega senón que perciba que o léxico e a estrutura

do seu idioma teñen correlatos noutros. Tamén hai que estar atento á diversidade que presenta o

noso idioma.

Non  se  pode  ocultar  a  situación  de  minorización  da  lingua  galega,  que  cómpre  atender  e

dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe de xeito

que se impulse a normalización da lingua e que se venzan as dificultades da súa menor presenza

e repercusión  social,  motivadas  en moitos  casos  por  prexuízos  que é  necesario  desmontar  e

superar. O alumnado galego e o que estuda en Galicia debe rematar a súa escolarización co nivel

de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización

adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de
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diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.  E neste sentido, no galego

aínda lles custa máis traballo expresarse porque ás veces fóra do instituto non é lingua habitual

na súa vida ordinaria.

No caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos

presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un

dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. O galego precisa

dun traballo específico, unha discriminación positiva poderiamos dicir, para corrixir os prexuízos

que motivan ás veces o desuso. Como profesores de lingua aspiramos a unha coordinación cos

colegas que ensinan outras linguas, tamén as clásicas e estranxeiras, para unificar a terminoloxía,

traballar en conexión pedagóxica e cooperar na competencia lingüística do alumnado.

A reflexión literaria favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve

a  capacidade  crítica  e  creativa  do  alumnado,  dálles  acceso  á  memoria,  á  creatividade,  á

imaxinación,  á  descuberta  das  outras  persoas,  ao  coñecemento  doutras  épocas  e  culturas,  e

enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa

visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as.

Sabemos que formamos cidadás e cidadáns que deben vivir  nunha sociedade cada vez máis

esixente na que a competencia lingüística é moi importante.

No contexto do ensino da Lingua e Literatura Galega, ningunha actividade educativa terá sentido

se non vai encamiñada a que as funcións básicas da linguaxe  comunicación e  representación

sexan desenvolvidas en galego polo alumnado. Significa isto que o ensino da materia didáctica

que nos ocupa deberá ser considerada sempre desde a perspectiva da lingua e cultura propias do

pobo galego, sen que en ningún momento poda interpretarse como lingua segunda explicada

desde o ámbito do español,  e  polo tanto  na paradoxal  consideración  didáctica dunha lingua

foránea  e/ou  estranxeira.  Este  aspecto,  fundamental  e  acorde  cos  currículos  da  ESO  e  do

Bacharelato e coa Lei de Normalización Lingüística, deberá presidir desde aquí e agora, e en

todo momento, as restantes consideracións teóricas e o desenvolvemento práctico da actividade

educativa.

Cómpre reparar no perigoso que pode chegar a resultar o concepto de lingua materna usado ao se

tratar do proceso normalizador da lingua dunha comunidade, e en concreto no caso galego, pois
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para alén de crear confusión pode levar a que entren en contradición a liberdade expresiva dos

cidadáns, así como o dereito a non seren discriminados por razón de lingua, dunha parte, e o

propio proceso normalizador encamiñado a facer realidade o feito de ser o galego, e non outro

idioma, a lingua propia do país.

Nun ámbito como o da Agra do Orzán, un dos máis populosos da cidade da Coruña, habitado

por  cidadanía  de  diferentes  procedencias  entre  as  que  predominan  as  circunstancias  de

emigrantes retornados e de inmigración das zonas rurais –e ultimamente tamén a inmigración de

lugares do mundo diversos–, prodúcese maioritariamente o feito de os alumnos e alumnas non

seren en  absoluto  alleos  ao idioma galego,  aínda  que  na  práctica  non o usen nos  máis  dos

contextos comunicativos por razóns de índole sociolingüística.

O parágrafo anterior xustifica aínda máis a concepción do ensino da lingua e literatura galega

desde a súa propia dinámica interna, sen necesidade de a contemplar desde outra lingua, o que

non  impide  as  referencias  interidiomáticas  que  foren  precisas,  motivadas  precisamente  pola

mesma  situación  sociolingüística  que  viven,  como  tantos  outros  colectivos  sociais,  tanto  o

alumnado como o profesorado.

O mesmo parágrafo leva implícita a necesidade de os alumnos e alumnas se exercitaren de xeito

prioritario nos usos orais da lingua, así como na correcta expresión escrita. En ambos os niveis

deberá  poñerse  especial  empeño  no aprendido  dos  usos  prestixiados  do  idioma,  sen  que  as

alumnas  e  alumnos  descoñezan as  variedades  diastráticas  e  diatópicas  existentes  no  sistema

lingüístico, mais sen que este aspecto substitúa en orde de prioridade o cometido esencial: acadar

o suficiente dominio da lingua no seu nivel formal,  prestixiado, culto e susceptíbel de atinxir

todos os ámbitos de desenvolvemento na vida diaria.

En concordancia cos principios da LOXSE, e levando en conta as engádegas ou matices após

desa lei introducidos (LOE e LOMCE esencialmente), abordarase conxuntamente o estudo da

lingua e da literatura en cada un dos catro cursos que constitúen a ESO, o que –para alén de

outras moitas vantaxes de diferente tipo– posibilitará a consideración dos textos das diversas

etapas da literatura galega como produto tamén dos estados da lingua ao longo da historia, e así

mesmo a  actitude  dos  escritores  con  respecto  ao  idioma segundo as  circunstancias  de  cada

momento.

Os  mesmos  criterios  serán  levados  en  conta  no  que  atinxe  ao  ensino  posobrigatorio,  coas

particularidades a que houber lugar.
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A etapa de educación secundaria obrigatoria abrangue dous ciclos, o primeiro con tres cursos

escolares, e o segundo con un. Estes catro cursos seguiranse ordinariamente entre os doce e os

dezaseis anos de idade. O segundo ciclo, ou cuarto curso, da educación secundaria obrigatoria

terá un carácter fundamentalmente propedéutico.

A etapa de educación secundaria obrigatoria organízase en materias que, á súa vez, se organizan

en troncais, específicas e de libre configuración autonómica.

En 3º e 4º da ESO, así como nos dous cursos de bacharelato, no bloque de materias de libre

configuración autonómica, os alumnos e as alumnas deben cursar a materia de Lingua Galega e

Literatura, que terá un tratamento análogo no centro ao da Lingua Castelá e Literatura, de xeito

que  se  garanta  a  adquisición  das  correspondentes  competencias  lingüísticas  e  a  adecuada

distribución segundo o establecido  no artigo  7 do  Decreto  79/2010,  do 20  de maio,  para  o

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
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CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS
COMPETENCIAS CLAVE

Entendemos por competencias as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios

de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a

resolución eficaz de problemas complexos. Para unha adquisición eficaz das competencias e a

súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas

que  lle  permitan  ao  alumnado  avanzar  cara  aos  resultados  de  aprendizaxe  en  máis  dunha

competencia ao mesmo tempo.

 

As competencias clave son as seguintes:

Comunicación lingüística (CCL)

 Adquisición  de  destrezas  que  permitan  o  uso pleno da lingua nun amplo  abano de

contextos.

 Dunha maneira concreta, no aquí e agora, conseguir que o alumno da Agra do Orzán,

barrio especialmente populoso da cidade, sexa quen de superar a ofuscación que supón a

continua  interferencia lingüística e poida distinguir  o específico do idioma galego a

respecto do castelán.

 Como fin último,  o alumno saberá  emitir e recibir sen erros notábeis na nosa lingua,

tanto por oral como por escrito.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Comprensión  crítica  da  realidade,  así  como  o  coñecemento  e  exercicio  dos  valores

democráticos e dos dereitos civís.

 Adquisición de destrezas para compartir e respectar saberes e referencias culturais.

 Mellora na práctica de normas sociais de convivencia e no emprego da negociación para

chegar a acordos.

Competencia dixital (CD)
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 Utilización  de  ferramentas  en  soportes  variados  para  mellorar  as  habilidades de

obtención de información: dicionarios,  correctores ortográficos,  enciclopedias,  xornais

dixitais, bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións...

 Adquisición  dos  coñecementos  axeitados  para  seleccionar,  analizar  criticamente,

organizar, relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en coñecemento.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

 Creación,  comprensión,  apreciación  e  valoración  con  criterio  de  todo  tipo  de

manifestacións artísticas.

 Coñecemento e valoración da diversidade lingüística e a expresividade popular da fala

como unha riqueza cultural.

 O alumnado debe coñecer e valorizar a literatura galega contemporánea e os seus fitos

históricos máis relevantes, engarzando a estética co proceso sociocultural do noso pobo.

Aprender a aprender (CAA)

 Perfeccionamento da lectura comprensiva.

 Organización das ideas mediante resumos e esquemas.

 Interpretación correcta das informacións lingüísticas dos dicionarios.

 Valoración da lectura e a escrita como fontes de enriquecemento propio.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 Intervención en situacións de comunicación reais ou simuladas.

 Participación en obradoiros de escrita.

 Lectura de obras literarias que estimulen a imaxinación e fomenten a creatividade.

 Uso,  de  xeito  progresivamente  autónomo,  dos  medios  de  comunicación  social,  das

tecnoloxías da información e da comunicación e da biblioteca para manter unha actitude

crítica ante as mensaxes recibidas.

 Localización e selección da información.

 Utilización  da  linguaxe  como ferramenta para  analizar  problemas,  elaborar  plans  e

tomar decisións.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
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 Uso correcto das ferramentas tecnolóxicas aplicadas á lingua e a literatura.

 Aprender a usar as bibliotecas virtuais..

 Saber usar os dicionarios en liña.

 Entender e cultivar as posibilidades tecnolóxicas que ten o galego na actual cultura dixital

e electrónica.

OBXECTIVOS PARA O CURSO

Entendemos por obxectivos os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao

rematar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino  e  aprendizaxe

intencionalmente planificadas para tal fin. No noso traballo cómpre distinguir os propios da ESO

e do Bacharelato.

A educación secundaria obrigatoria ten carácter obrigatorio e gratuíto, e constitúe, xunto coa

educación  primaria,  a  educación  básica.  Na  ESO prestarase  especial  atención  á  orientación

educativa e profesional do alumnado. A ESO organízase de acordo cos principios de educación

común e de atención á diversidade do alumnado. A ESO ten por finalidade lograr que os alumnos

e  as  alumnas  adquiran  os  elementos  básicos  da  cultura,  nos  aspectos  humanístico,  artístico,

científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as

para  a  súa  incorporación  a  estudos  posteriores  e  para  a  vida  laboral,  e  formalos/as  para  o

exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás.

Son  obxectivos  da  ESO desenvolver  nos  alumnos  e  nas  alumnas  as  capacidades  que  lles

permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás

demais persoas, practicar a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os

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

oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como

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

desenvolvemento persoal.

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

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

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

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

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación.

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

como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia.

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

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

asumir responsabilidades.

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

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

literatura.

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

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

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.  Coñecer mulleres e homes que realizaran

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

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,  respectar as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a

práctica do deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a

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

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

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando

diversos medios de expresión e representación.

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

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

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

cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o

mantemento da identidade de Galicia,  e como medio de relación interpersoal e expresión de

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

Todos os  obxectivos  anteditos  poderán traballarse  desde o noso Departamento,  en maior  ou

menor grao. Algúns, como o “m”, máis indirectamente.

O  bacharelato pola  súa  parte  ten  como finalidade  proporcionarlle  ao  alumnado  formación,

madureza  intelectual  e  humana,  coñecementos  e  habilidades  que  lle  permitan  desenvolver

funcións sociais e incorporarse á vida activa e laboral con responsabilidade e competencia. Así

mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.

Son obxectivos do bacharelato desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles

permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía

de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social  que lle permita actuar de forma responsable e

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 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 e discriminacións existentes e, en particular, a violencia

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
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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 na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes

históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito  solidario  no

desenvolvemento e na mellora do seu contorno 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  da tecnoloxía ao

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

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, e

impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Os obxectivos que de forma específica menos traballaríamos no noso departamento serían o c),

l), ñ) e o).

Obxectivos para Primeiro da E.S.O.

-  Que o alumno se mova con fluidez na comunicación oral,  comprendendo textos básicos e
iniciándose na escoita activa e na correcta expresión coa fonética propia da lingua.

- Que o alumno perciba o tema esencial dun texto escrito, diferenciándoo dos secundarios.
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- Que se saiba expresar cun uso axeitado da puntuación, co emprego dos nexos requiridos e co
dominio básico das estruturas gramaticais.

- Adquisición do léxico e fraseoloxía mínima para unha expresión galega normal nos diferentes
contextos.

- Que o alumnado sexa consciente da diversidade lingüística e saiba valorizar as actitudes dos
cidadáns con respecto á lingua.

- Que saiba diferenciar a linguaxe literaria da non literaria, atendendo aos elementos estéticos e
intencionais máis característicos daquela.

Obxectivos para Segundo da E.S.O.

- Que as alumnas e os alumnos adopten unha actitude crítica e reflexiva perante a información
achegada polos diversos medios de comunicación.

- Que saiban analizar o contido de textos escritos, especialmente narrativos, coa detección dos
seus temas e subtemas.

-  Que  saiban  emitir  en  voz  alta,  facendo  as  necesarias  inflexións  nos  grupos  fónicos,  na
entoación e nos trazos fonéticos máis salientábeis do galego.

- Que sexan competentes no uso adecuado dos nexos, conectores e/ou marcadores textuais.

- Dominio da morfoloxía nominal e verbal, nomeadamente do substantivo e do verbo como eixos
da estrutura lingüística.

-  Coñecemento e  uso dun vocabulario e fraseoloxía suficientes para a normal  expresión nos
diferentes campos léxicos.

- Coñecemento reflexivo da realidade sociolingüística na actualidade.

-  Coñecemento  das  variedades  xeográficas  do  galego  como  parte  integrante  do  conxunto
lingüístico que compoñen.

- Que os alumnos saiban ler obras literarias de non longa extensión, apreciando nelas o seu valor
estético, o contexto extraliterario e a intención comunicativa.

Obxectivos para Terceiro da E.S.O.

-  Que  o  alumnado  saiba  detectar  as  mensaxes  centrais  dos  medios  de  comunicación,  as
secundarias  e  as  subliminares,  iniciándose  na  actitude  crítica  a  respecto  da  comunicación
audiovisual.

13

 
IES  AGRA DO ORZÁN
Rúa Alcalde Liaño Flores, s/n 
 15010 A  Coruña
Tel.: 981 881880080



 

-  Que  saiban  emitir  mensaxes  nun  galego  correcto,  levando  en  conta  os  ingredientes  máis
característicos do idioma: fonéticos, morfosintácticos e léxicos.

- Comprensión e análise das mensaxes escritas, sabendo identificar o esencial e o secundario, así
como a estrutura xeral do texto.

-  Saber  transmitir  en  alta  voz mensaxes  con claridade  e  precisión,  empregando a  tal  fin  as
técnicas máis adecuadas: entoación, fonética sintáctica...
 
- Entender as normas ortográficas e morfolóxicas como un medio para a expresión unificada da
lingua estándar.

- Que o alumnado aprenda os mecanismos de formación de palabras, así como a estrutura destas.
A partir de aí, que comprenda as funcións e unidades sintácticas.

- Que coñezan suficientemente o léxico e a fraseoloxía dos diferentes campos semánticos para
unha correcta expresión oral e escrita.

- Que saiban situar o galego na súa orixe, na súa historia e no lugar que ocupa con respecto a
outras linguas e/ou sistemas lingüísticos.

- Coñecer de maneira crítica  a problemática social da lingua hoxe.

-  Coñecer  a  historia  da  literatura  galega  desde  a  Idade  Media  até  o  século  XIX inclusive,
iniciándose minimamente no comentario de cantigas medievais e nos textos máis representativos
de Rosalía, Curros e Pondal.

- Que comprendan a literatura do século XIX como parte dun proceso de toma de conciencia da
realidade do pobo galego.

Obxectivos para Cuarto da E.S.O.

- Continuidade e intensificación dos obxectivos do curso anterior a respecto da compresión e
emisión oral.

- Desenvolvemento das análises e deteccións temáticas no plano da escrita que se traballaran no
anterior curso, así como das destrezas na correcta emisión, demostrando un coñecemento das
normas e das técnicas de expresión escrita.

-  Coñecemento  teórico  e  práctico  das  estruturas  da  lingua  (nexos,  conectores...),  orientando
tamén esta reflexión lingüística ao plano literario (metáforas, metonimias, paráfrases...).

- Coñecemento e uso práctico da morfoloxía, e análise das estruturas sintácticas.

- Dominio do idioma no que atinxe a unha correcta fonética, ao vocabulario e fraseoloxía nos
diversos campos de significación.
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- Coñecemento sociolingüístico do idioma na sociedade actual, na Galiza, na Península Ibérica e
no mundo, analizando a traxectoria do idioma e da súa situación ao longo do século XX e até a
actualidade.

-  Lectura individual  de obras da literatura galega do século XX e mesmo do XXI,  sabendo
comentar os seus aspectos internos e a conexión coa realidade exterior.

-  Saberen  as  alumnas  e  os  alumnos  expor  un  tema  literario  diante  da  clase,  demostrando
coñecemento temático e dominio dos procedementos da expresión oral.

Obxectivos para Bacharelato

Segundo o Decreto 126/2008, do 19 de xuño, os obxectivos que debe acadar o alumnado ao

finalizar esta etapa son:

 Utilizar  a  lingua  galega,  oralmente  e  por  escrito,  como instrumento  para  a  comunicación

interpersoal e para a comprensión, análise e organización de feitos e saberes de calquera tipo.

 Utilizar a lingua galega para a comprensión e elaboración de informacións orais e escritas,

atendendo ás características formais de cada unha delas.

 Valorar a lingua galega como propia de Galicia, comprendendo as circunstancias históricas que

condicionaron a súa evolución.

 Analizar  a  realidade  sociolingüística  de  Galicia  interpretando  criticamente  os  factores  que

interveñen nela.

 Analizar  as  linguaxes  específicas  dos  medios  de comunicación e  utilizar  as  seccións  e  os

programas en galego para mellorar as propias producións.

  Aplicar os principios fundamentais da gramática galega, recoñecendo as distintas unidades da

lingua e  as  súas  posibles  combinacións,  no  plano fónico-fonolóxico,  morfosintáctico  léxico-

semántico e textual.

 Coñecer as características das principais etapas da literatura galega, así como dos autores e das

obras máis significativas, utilizando de forma crítica as fontes documentais para o seu estudo.

 Ler e comentar as obras máis representativas das diferentes épocas da literatura galega, como

fonte  de  pracer  persoal  e  como  manifestación  artística  do  ser  humano  nun  ámbito  cultural

concreto.

OBXECTIVOS 2º BACHARELATO

 Utilizar  axeitadamente  os  diversos  procedementos  de  construción  de  textos  para  a

comunicación interpersoal e para a vida académica.
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 Realizar exposicións orais planificadas, previa recollida de datos e información.

 Preparar traballos por escrito utilizando as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías da

comunicación para o intercambio de información.

 Analizar e comprender textos orais e escritos de todo tipo: linguaxe xurídico-administrativa,

medios de comunicación e ámbitos de coñecemento especializado.

 Interpretar  as  ideas  implícitas  e  explícitas  de  todo tipo  de  textos,  identificando o  rexistro

utilizado, a organización interna do discurso e a súa intención comunicativa.

 Coñecer a historia externa da lingua e os contextos sociolingüísticos (o século XX e o XXI).

 Analizar o proceso de normalización lingüística e reflexionar sobre as implicacións do mesmo,

no ámbito persoal e social.

 Comprender e respectar a situación plurilingüe do Estado.

 Apreciar a diversidade lingüística como unha riqueza cultural.

 Coñecer  os  distintos  programas,  seccións  e  características  da  lingua  nos  medios  de

comunicación de masas.

 Recoñecer as características fonéticas e fonolóxicas da lingua e aplicalas correctamente na

produción oral e escrita de textos.

 Aumentar a competencia lexical (léxico e fraseoloxía).

 Posuír hábitos de corrección e adecuación na presentación de todo tipo de textos segundo as

convencións ortográficas e lingüísticas establecidas.

 Recoñecer as principais obras e autores da literatura galega dos séculos XX- XXI e as súas

características.

 Adquirir o hábito da lectura e apreciala como fonte de pracer estético e de coñecemento dunha

época histórica (Séc. XX e XXI).

Obxectivos para Literatura Universal (1º de BAC)1

1. Coñecer os grandes movementos estéticos, as principais obras literarias, autoras e autores que

foron conformando a realidade cultural.

2. Coñecer outras realidades sociais e culturais, enriquecer a súa personalidade, ampliando a súa

visión do mundo, e afianzar os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido estético.

3. Desenvolver a competencia lingüística, as sociais e cívicas, e a de conciencia e expresión

cultural.
1 Esta materia pasou a ser impartida polo departamento de Lingua Castelá no ano 2018-19 por falta de horario do 
departamento de Lingua Galega.
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4. Traballar o comentario de textos (obras completas ou fragmentos seleccionados).

5. Ler e interpretar obras literarias con criterio propio.

6. Estudar de xeito cronolóxico as obras máis significativas de cada momento, a través dunha

selección de obrase autores/as.  Esta presentación cronolóxica pon de relevo a recorrencia de

certos temas e motivos, así como a evolución das formas literarias ao longo da historia.

7.  Comprender  a  creación  literaria  como  unha  necesidade  e  unha  resposta  humana  á

complexidade da vida.

8. Contemplar a lectura como fonte de enriquecemento e de gozo que produce unha resposta

afectiva e intelectual.

9. Aprender a elaborar traballos escritos de interpretación e comentario literario.

10. Saber procurar a información precisa nas fontes bibliográficas e tecnolóxicas existentes.

11.  Ser quen de relacionar as obras de literaturas estranxeiras na dinámica dun tempo e uns

contextos, en conxunción coa propia literatura galega e as outras máis inmediatas do alumno.

12. Estudo das relacións significativas entre as obras literarias e o resto das artes.

13. Saber relacionar o contido e as formas de expresión dunha obra literaria co contexto histórico

e cultural no que se inscribe, o que ha favorecer a aprendizaxe autónoma.

Obxectivos para Literatura Galega do século XX e da actualidade.2

1. Coñecer a creación literaria do século XX e da actualidade, utilizar de forma crítica as fontes
bibliográficas e documentais adecuadas para o seu estudo, apreciando a obra literaria como fonte
de enriquecemento cultural e de pracer persoal.

2. Ler obras literarias, identificar nelas os aspectos formais e temáticos que as individualizan e
valoralas como expresión da sensibilidade da persoa e da identidade cultural de Galicia.

3. Comprender a relación entre a obra literaria e o contexto sociocultural en que foi creada e
recoñecer nela as influencias literarias e non literarias.

4. Valorar a riqueza temática da creación literaria do século XX e da actualidade a través da
análise do seu tratamento por diversas autoras e autores.

2 Esta materia, que tivo importante presenza no Centro en anos anteriores, non se imparte desde o curso 2018-2019
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5. Establecer relacións entre textos da literatura galega do século XX e da actualidade con textos
doutras literaturas, explicando as conexións formais e temáticas existentes entre eles.

6. Elaborar traballos sinxelos de investigación sobre algunha obra ou aspecto salientable dela,
utilizando as fontes de documentación necesarias, e emitir unha opinión persoal argumentada.
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SECUENCIA DE CONTIDOS

Os contidos son un conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen

ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias.

Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en

función das ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en que participe o alumnado.

A nosa materia preséntase, en todos os cursos das etapas de educación secundaria obrigatoria e

de bacharelato, estruturada en cinco bloques interconectados:

1.  "Comunicación oral. Escoitar e falar" atende ao uso oral da lingua, e este é obxecto de

observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio comunicativo, para

observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar satisfactoriamente, así como as

que empregan para comprender  ou para producir  mensaxes  orais.  Non obstante,  este  bloque

incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña modelos de fala adecuados e

poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en contextos formais e informais. A realidade

sociolingüística do noso centro convídanos a traballar moi especialmente este bloque.

2.  "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. O

alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero, e extraer as

ideas  explícitas  e  implícitas  no  texto  co  fin  de  elaborar  o  seu  propio  pensamento  crítico  e

creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de lectura que

deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo de lectura: ler

para obter  información, para aprender  a propia lingua e  por pracer. Igualmente,  a  produción

escrita  significará  procurar  para  cada  situación  o  tipo  de  texto,  adecuando,  planificando  e

redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final.

3. "Funcionamento da lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organización, e

responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de servir de base para o

seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en

si mesmo.

 4. "Lingua e sociedade" céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, explique e valore o

plurilingüismo  como  unha  situación  habitual  e  enriquecedora  para  todos  os  individuos.  Do

mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na pertinencia de que o
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alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. E sobre todo que coñeza a

situación do noso idioma e os seus usos.

5.  "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos alumnos ed as alumnas lectores e

lectoras competentes,  con implicación nun proceso de formación de lectura que continúe ao

longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura galega, así como ás

súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación

destes produtos literarios coa historia de Galicia.

PRIMEIRO CURSO DA E.S.O.

- Este primeiro curso da E.S.O. debe incidir na clara ubicación do alumnado na lingua propia de

Galiza,  no  suposto  de  pertenceren  a  ámbitos  sociais  onde  os  usos  lingüísticos  do  galego

presentan unha clara situación de perigo, dadas as circunstancias, aquí e agora, dunha poboación

de barrio en zona urbana onde o castelán emerxe como lingua formal de maneira crecente.

É  así  que  se  intentará  partir  da  oralidade,  unha  vez  comprobado  −como  de  feito  se  leva

constatando nos últimos anos− que aumenta o número de alumnado descoñecedor en grande

medida da lingua galega e que, en calquera caso, non posúen a competencia mínima nela. Con

respecto a hai dez ou quince anos, é crecente o número de alumnos que descoñecen palabras e

frases  habituais  na  nosa  lingua,  o  que  cómpre  valorizar  como  resultado  do  proceso  de

substitución lingüística que se está a operar na sociedade galega.

- Isto é polo que se fai necesario comezar polo diálogo directo entre alumnado e profesorado a

fin de procurar  a  inmersión na lingua propia que conduza á  superación do problema.  Neste

sentido,  atenderase  á  comprensión de textos  orais  a  partir  dos  medios  de comunicación,  do

ámbito académico e de todo tipo de ámbitos, desenvolvendo actividades de escoita activa.

- Esta actividade sobre a lingua oral debe facer fincapé nun dos aspectos máis ameazados, que é

o da  expresión fónica: pronuncia do “n” velar e trazos consonánticos relevantes, pronuncia e

recoñecemento dos diferentes timbres nas vogais de abertura media, etc.

- A lectura en voz alta será un contido en si mesmo −non só un procedemento−, e irá parello á

dramatización, procurando a un tempo a pronuncia correcta dos sons vocálicos e consonánticos,

a entoación −coa conseguinte execución dos grupos fónicos− e a expresión parateatral.
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-  No  plano  da  escrita,  incidirase  na  comprensión  do  texto,  por  un  lado,  e  na  exposición

adecuada das ideas, procurando a cohesión e a precisión mediante o uso axeitado das palabras e

dos signos de puntuación.

- A detección do tema e dos subtemas de narracións é fundamental para unha comprensión do

seu significado,  así  como a análise  das  principais  ideas,  a  esquematización do contido  e  as

sínteses ou resumos.

- As exposicións escritas versarán sobre diferentes temas, entre os que deben contar os propios

da actualidade cotiá e o mundo circundante. Os alumnos aprenderán a linguaxe dos medios de

comunicación, a linguaxe literaria e a linguaxe funcional nos seus diversos rexistros.

- No plano gramatical e funcional, deberase incidir no coñecemento (activo e pasivo) das formas

esenciais da lingua galega,  que inclúen o  léxico e o uso correcto das palabras,  así  como a

coherencia sintáctica. Nesta liña, cómpre insistir na flexión nominal, nomeadamente no xénero e

número do substantivo,  abordando as  interferencias  do español na morfosintaxe galega,  na

procura dun uso do galego o máis correcto posíbel.

- Igualmente deberá o alumno coñecer as formas verbais (os paradigmas), evitando reproducir

os modelos verbais do español. Máis ben, ao contrario, comprender a diferenza entre os dous

idiomas na preferencia en galego polas formas simples (Pretérito do Indicativo, Antepretérito...),

nos trazos xenuínos (Infinitivo flexionado...) e nos matices perifrásticos.

- No eido sociolingüístico, o alumnado deberá contextualizar o galego no tronco lingüístico que

lle é propio, comprendendo a situación  minorizada da lingua galega no “aquí e agora”, mais

sendo quen de ver as posibilidades de lingua internacional que o galego ten ligado ás outras

modalidades do mesmo sistema lingüístico, especialmente portugués e brasileiro.

- Nesta mesma dimensión, o alumnado ha reflexionar sobre a interferencia continua que existe

entre galego e castelán, e as maneiras de deter o proceso de substitución lingüística que se vén

levando a cabo desde hai moito tempo, mais que se acelera e axiganta nas últimas décadas.

- Tamén nesta liña sociolingüística, o alumnado coñecerá minimamente as variantes dialectais

que existen na xeografía  galega,  mais sempre ficando clara a necesidade dun galego común

estandarizado que non anule a riqueza da lingua no seu conxunto dialectal.

- Canto á literatura, neste nivel de 1º da ESO, parece de especial importancia a aprendizaxe de

pequenos textos poéticos,  algúns de tipo popular e tamén outros onde predomine o aspecto

autorial, mais sempre na sinxeleza que esixe a idade e formación dos alumnos. Estas actividades

de retención mental deben, sen dúbida, valorizarse, pois supoñen entroncar cunha tradición que

se  está  a  perder,  e  ao  mesmo  tempo  axudan  a  exercitar  a  memoria,  tras  o  inxustificado
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desprestixio que arredor desta facultade se xerou, por causa dunha errada concepción de novas

técnicas de aprendizaxe.

A partir de textos narrativos breves, poemas, pezas teatrais, etc., o alumno distinguirá o literario

e o non literario, e intentará se achegar á estética literaria.

LINGUA GALEGA 1º ESO
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

Obxectivos  d e h l ñ
Contidos Comprensión, interpretación e resumo de textos orais.
Criterios de
avaliación

Comprender e resumir textos orais.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende e resume textos orais.

Competencias CCL/CAA

Obxectivo  d e h
Contidos Comprender textos orais.
Criterios de
avaliación

Extraer a idea xeral dos textos orais.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece datos dos textos orais, segue instrucións para facer tarefas.

Competencias CCL/CAA

Obxectivos  a c d h
Contidos Habilidades de escoita.
Criterios de
avaliación

Coñece as normas de cortesía.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa  as  normas  de  cortesía.  Recoñece  os  aspectos  prosódicos  e  a
linguaxe non verbal.

Competencias CCL, CSC, CAA, CSIEE

Obxectivos  a c d e h
Contidos Escoita crítica dos programas informativos.
Criterios de
avaliación

Analizar contidos e identificar prexuízos.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica a intención e as ideas dos informativos. Compara medios.
Rexeita prexuízos e discriminacións.

Competencias CCL, CAA, CSC

Obxectivos  h o
Contidos Producir textos orais coa axuda das TIC.
Criterios de
avaliación

Exposicións orais coa axuda das TIC.

Estándares  de Consulta medios usando TIC. Usa TIC.
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aprendizaxe
Competencias CD, CAA, CSIEE, CD, CCL

Obxectivos  h o
Contidos Valorar prosodia e fonética.
Criterios de
avaliación

Valorar prosodia e fonética correctas.

Estándares  de
aprendizaxe

Aprecia  a  pronuncia  correcta,  rexeita  prexuízos  e  valora  e  usa  a
variante dialectal.

Competencias CCEC, CAA, CCL

Obxectivos  b e g h
Contidos Produción de discursos orais.
Criterios de
avaliación

Producir con corrección textos orais.

Estándares  de
aprendizaxe

Intervén  oralmente  con  corrección,  participa  oralmente,  usa  a
fraseoloxía e un léxico axeitado.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  a c d h
Contidos Falar en público.
Criterios de
avaliación

Pedir aclaracións, intercambiar opinións e expor conclusións.

Estándares  de
aprendizaxe

Intervén en debates, non divaga.

Competencias CAA, CCL, CSC, CSIEE

Obxectivos  a b c g h o
Contidos Falar en público.
Criterios de
avaliación

Saber falar en público.

Estándares  de
aprendizaxe

Elabora guións, controla emocións, respecta a prosodia e a linguaxe
non verbal. Usa léxico rico, distingue o formal e o espontáneo.

Competencias CAA, CCL, CSC, CSIEE

Obxectivos  a d h l ñ
Contidos Construción de discursos adecuados.
Criterios de
avaliación

Producir discursos breves e comprensibles.

Estándares  de
aprendizaxe

Participa  en  conversas,  dá a  súa opinión,  sabe pedir  un servizo ou
información.

Competencias CCL, CSC, CSIEE

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
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Obxectivos  b f h
Contidos Lectura comprensiva.
Criterios de
avaliación

Analizar o contido e ler comprensivamente.

Estándares  de
aprendizaxe

Fai subliñados, esquemas e resumos. Recoñece a intención autorial, o
sentido global, procura o léxico descoñecido e le o contexto.

Competencias CCL, CCA, CD

Obxectivos  d e h
Contidos Comprender mensaxes da vida cotiá.
Criterios de
avaliación

Comprender mensaxes da vida cotiá.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende  mensaxes  da  vida  cotiá.  Normas  de  uso,  correos  e
mensaxes electrónicas.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  d e h
Contidos Comprender textos dos medios.
Criterios de
avaliación

Comprender textos dos medios.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende textos dos medios.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  d e h
Contidos Comprender textos educativos.
Criterios de
avaliación

Comprender textos educativos.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende  textos  educativos:  webs,  dicionarios,  enciclopedias.  Fai
tarefas de aprendizaxe guiada.

Competencias CCL, CSC, CAA, CD

Obxectivos b e h
Contidos Usar a biblioteca e as TIC.
Criterios de
avaliación

Usar a biblioteca e as TIC.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa a biblioteca e as TIC. Evita prexuízos e discriminacións.

Competencias CCL, CSC, CAA, CD

Obxectivos  h ñ
Contidos Ler en voz alta.
Criterios de
avaliación

Ler en voz alta.

Estándares  de
aprendizaxe

Le en voz alta con dicción, entoación, ritmo e fonética axeitados.
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Competencias CCL, CD

Obxectivos  b e h
Contidos Planificar e revisar textos escritos.
Criterios de
avaliación

Ordena o contido, controla o rexistro, usa conectores, puntúa e segue
as normas do galego.

Estándares  de
aprendizaxe

Planificar e revisar textos escritos.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  b e h
Contidos Producir textos da vida cotiá.
Criterios de
avaliación

Producir textos da vida cotiá.

Estándares  de
aprendizaxe

Produce textos da vida cotiá como notas, cartas, correos, etc.

Competencias CCL, CD, CSC

Obxectivos  b e h
Contidos Producir noticias.
Criterios de
avaliación

Producir noticias.

Estándares  de
aprendizaxe

Produce noticias. Coñece seccións e xéneros do xornal.

Competencias CCL, CD, CSC

Obxectivos  b e h
Contidos Producir textos da vida educativa.
Criterios de
avaliación

Producir textos da vida educativa.

Estándares  de
aprendizaxe

Produce textos da vida educativa: resumos, exposicións e conclusións.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  b e h
Contidos Usar as TIC para os escritos.
Criterios de
avaliación

Usar as TIC para os escritos.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa  as  TIC  para  os  escritos:  procesadores  de  textos  e  correctores
ortográficos.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  b f  h
Contidos Autoavaliación da aprendizaxe da lingua.
Criterios de
avaliación

Autoavaliación da aprendizaxe da lingua.
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Estándares  de
aprendizaxe

Autoavalia a aprendizaxe da lingua. Tenta superarse.

Competencias CCL, CAA

Bloque 3. Funcionamento da lingua.

Obxectivos  b e l
Contidos Uso de léxico.
Criterios de
Avaliación

Uso de léxico. Fraseoloxía e vocabulario.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa un léxico amplo, claro e preciso.

Competencias CCL

Obxectivos  a d e
Contidos Fonética e fonoloxía.
Criterios de
avaliación

Fonética e fonoloxía.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece e pronuncia ben so fonemas do galego.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  b e n l
Contidos Uso de dicionarios.
Criterios de
avaliación

Uso de dicionarios.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa dicionarios e outros soportes para saber a clase de palabras.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  b e
Contidos Aplicar as normas.
Criterios de
avaliación

Aplicar as normas.

Estándares  de
aprendizaxe

Aplica as normas morfolóxicas e ortográficas.

Competencias CCL

Obxectivos  e
Contidos Uso da puntuación.
Criterios de
avaliación

Uso da puntuación.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa ben a puntuación.

Competencias CCL
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Obxectivos  e
Contidos Categorías gramaticais. Palabras flexivas e non flexivas.
Criterios de
avaliación

Categorías gramaticais.: substantivo, adxectivo, verbo, adverbio.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece as categorías gramaticais.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  e l n
Contidos Cohesión textual: a deíxe persoal.
Criterios de
avaliación

Cohesión textual: a deíxe.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece a deíxe persoal.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  e h
Contidos Conectores temporais e explicativos.
Criterios de
avaliación

Conectores temporais e explicativos.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica e usa conectores temporais e explicativos.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  e h
Contidos Regras de concordancia e funcións sintácticas.
Criterios de
avaliación

Regras de concordancia e funcións sintácticas.

Estándares  de
aprendizaxe

Produce  textos  usando  as  regras  de  concordancia  e  identifica  na
oración as funcións sintácticas principais.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  e h
Contidos Modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,

dubitativas e imperativas.
Criterios de
avaliación

Modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,
dubitativas e imperativas.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece  as  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  e
Contidos Autoavaliación.
Criterios de
avaliación

Autoavaliación.

Estándares  de
aprendizaxe

Autoavalia recoñecendo os erros.
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Competencias CCL, CAA

Obxectivos  b e h
Contidos Usar varias linguas sen estereotipos.
Criterios de
avaliación

Usar varias linguas sen estereotipos.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa varias linguas sen estereotipos.

Competencias CCL, CAA, CD

Obxectivos  b e
Contidos Competencia comunicativa integrada.
Criterios de
avaliación

Competencia comunicativa integrada.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende e produce textos.

Competencias CCL, CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade.

Obxectivos  ñ o
Contidos O galego como identidade de Galiza.
Criterios de
avaliación

O galego como identidade de Galiza. O galego e a lusofonía. Vantaxes
do plurilingüismo.

Estándares  de
aprendizaxe

Valora a lingua propia na convivencia co castelán, coñece a lusofonía e
a nosa literatura oral, música e xogos.

Competencias CCL, CD, CCEC

Obxectivos  ñ o
Contidos Situación sociolingüística (A Coruña).
Criterios de
avaliación

Situación sociolingüística (A Coruña).

Estándares  de
aprendizaxe

Entende  a  situación  sociolingüística  (A  Coruña)  e  valora  a
antroponimia galega.

Competencias CCL

Obxectivos  ñ o
Contidos Actitudes positivas cara o galego.
Criterios de
avaliación

Actitudes positivas cara o galego. Compromiso individual.

Estándares  de
aprendizaxe

Analiza a súa práctica lingüística.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  ñ o
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Contidos Usos e leis nas linguas de España.
Criterios de
avaliación

Usos e leis nas linguas de España.

Estándares  de
aprendizaxe

Coñece as leis que regulan o uso das linguas de España.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  ñ o
Contidos Prexuízos lingüísticos.
Criterios de
avaliación

Prexuízos lingüísticos.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica os prexuízos lingüísticos.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  h ñ o
Contidos Variedades diatópicas.
Criterios de
avaliación

Variedades diatópicas.

Estándares  de
aprendizaxe

Aprecia as variedades diatópicas, rexeita prexuízos, recoñece bloques
dialectais.

Competencias CCL, CCEC

Bloque 5. Educación literaria.

Obxectivos  h l
Contidos Ler obras literarias.
Criterios de
avaliación

Ler obras literarias. Desenvolver criterio lector.

Estándares  de
aprendizaxe

Le obras literarias. Opina sobre os libros.

Competencias CCL

Obxectivos  h l
Contidos Texto literario (os xéneros) e texto non literario.
Criterios de
avaliación

Texto literario (os xéneros) e texto non literario.

Estándares  de
aprendizaxe

Compara texto literario (diferencia os xéneros) e texto non literario.

Competencias CCL

Obxectivos  h l
Contidos Lectura expresiva e comprensiva. Audicións.
Criterios de
avaliación

Lectura expresiva e comprensiva. Audicións.

Estándares  de
aprendizaxe

Le expresiva e comprensivamente. Fai audicións.
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Competencias CCL

Obxectivos  h l
Contidos Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos.
Criterios de
avaliación

Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos.

Estándares  de
aprendizaxe

Le expresiva e comprensivamente  textos narrativos.

Competencias CCL

Obxectivos  h l
Contidos Lectura/visualizado de pezas teatrais.
Criterios de
avaliación

Lectura/visualizado de pezas teatrais.

Estándares  de
aprendizaxe

Le/visualiza pezas teatrais.

Competencias CCL

Obxectivos  h l n
Contidos Producir textos estéticos.
Criterios de
avaliación

Producir textos estéticos.

Estándares  de
aprendizaxe

Escribe textos estéticos.

Competencias CCL, CCEC

Obxectivos  h l n
Contidos Banda deseñada e canción.
Criterios de
avaliación

Banda deseñada e canción.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica os trazos da banda deseñada e da canción.

Competencias CCL, CCEC

Obxectivos  e h l
Contidos Uso das bibliotecas.
Criterios de
avaliación

Uso das bibliotecas.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa a biblioteca e os seus recursos para buscar información.

Competencias CCL, CCEC

SEGUNDO CURSO DA E.S.O.
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-  Dentro  da  mesma  dinámica  estruturada  en  bloques  que  serviu  para  o  primeiro  curso,  os

contidos  do  segundo  non  son  necesariamente  distintos,  mais  intensivos  con  respecto  aos

anteriores, profundando o alumnado na súa esencia e particularidades.

-  Do  punto  de  vista  gramatical,  insistirase  nos  nexos  e  conectores textuais  máis  comúns,

incidindo no rexeitamento daqueles marcadores do discurso que supoñan un empobrecemento da

expresión, quer polo propio abuso de palabras ou frases habituais, quer por seren castelanismos

que contribúen a deturpar a expresividade da lingua galega.

- Desenvolverase o estudo dos  tempos e modos verbais, recoñecendo a primacía da estrutura

simple sobre a composta, aínda que comprendendo a complexidade das perífrases.

- Tamén, nesta mesma liña, será de grande relevo a esencialidade de formas auténticas do idioma

como o  infinitivo flexionado e o  futuro do subxuntivo, cuxo uso está fortemente ameazado

pola crecente interferencia do español, ao non posuír este idioma o primeiro e ter restrinxido o

segundo para usos excesivamente cultos.

- Igualmente se insistirá no emprego do antepretérito na súa forma sintética de orixe latina (-ra),

marcando para o pretérito do subxuntivo a forma en –se como preferentemente normativa.

- No léxico, estudaranse as relacións de sinonimia, a antonimia, a elipse, etc.

-  Tamén,  na  morfoloxía,  o  alumnado  aprenderá  a  estrutura  das  palabras,  distinguindo  os

morfemas lexicais, os derivativos e os flexivos.

- O alumno debe aprender a se expresar con fluidez, coñecendo o máis posíbel léxico esquecido

no día a día da relación social, especialmente urbana, evitando progresivamente os castelanismos

e as interferencias do castelán en xeral, coñecendo así mesmo refráns e frases feitas tradicionais,

e no plano da escrita empregando axeitadamente os signos de puntuación.

- Polo que atinxe á fonética, débese insistir na correcta pronuncia dos sons propios do idioma,

nomeadamente na pertinencia das vogais de abertura media (/e/-//,  /o/-//ɔ),  na pronuncia da

consoante nasal velar (/ŋ/), na adecuada execución do son fricativo palatal xordo, non existente

no estándar español (/ʃ/), na pronuncia paroxítona dos adverbios rematados en –mente, etc.

-  No  eido  sociolingüístico,  alumnado  afondará  no  coñecemento  das  linguas  no  mundo,

entendendo o plurilingüismo mais sobre todo a desigual relación entre as linguas hexemónicas e

as linguas minorizadas.

-  Neste  mesmo  sentido,  coñecerá  o  alumnado  o  principal  da  normativa  galega  sobre  usos

lingüísticos a partir da legalidade, incluíndo o relativo á toponimia.
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-  Aínda  afirmando  a  necesidade  dun  galego  común para  determinados  usos,  cómpre

considerarmos a riqueza dialectal das diferentes áreas xeográficas, diferenciando con claridade

o que é simplemente dialectal do que é vulgar ou alleo por castelanizante.

- No plano literario, os alumnos de 2º de ESO exercitaranse na lectura de diversos fragmentos

narrativos, poéticos e dramáticos, inseridos no proceso de produción literaria desenvolvido polos

creadores galegos no decurso do tempo. Ao longo do curso deberán  ler dúas ou tres obras

completas  de  breve  extensión.  Estas  obras  deberán  ser  ben  escollidas  polo  profesorado  do

Departamento, evitando aqueles textos que revelen unha pobre e inaxeitada tradución do castelán

ou ben unha creación directa en galego a partir de estruturas de pensamento en castelán.

2º de ESO

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

➢ d

➢ e

➢ h

➢ l

➢ ñ

➢ B1.1. Comprensión,
interpretación  e
resumo  de  novas
de actualidade e de
informacións  de
crónicas,
reportaxes  e
documentais
procedentes  dos
medios  de
comunicación
audiovisual.

➢ B1.1.  Comprender  e
interpretar  a  intención
comunicativa,  o  tema,  as
ideas principais e os datos
relevantes  de  diferentes
textos orais dos medios de
comunicación  (crónicas,
reportaxes e documentais)
e  elaborar  esquemas  e
resumos.

➢ LGB1.1.1.  Comprende o sentido global e
identifica  a  intención  comunicativa  de
textos  orais  de  carácter  informativo
propios  dos  medios  de  comunicación
audiovisual  (reportaxes,  crónicas  e
documentais).

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.1.2.  Traslada  a  información
relevante de discursos orais  dos medios
de comunicación audiovisual a esquemas
ou resumos.

➢ CCL

➢ CAA

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B1.2. Comprensión,
interpretación  e
valoración  de
textos  orais
utilizados no ámbito
social e educativo.

➢ B1.2.  Extraer  a  intención
comunicativa,  o  tema,  as
ideas principais e os datos
relevantes  de  diferentes
textos  orais  dos  ámbitos
social e educativo.

➢ LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e
a idea xeral, os feitos e datos relevantes
en  textos  orais  do  ámbito  social  e
educativo.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.2.2.  Comprende  e  segue  as
instrucións  para  realizar  tarefas  de
aprendizaxe con progresiva autonomía.

➢ CAA

➢ a

➢ c

➢ d

➢ h

➢ B1.3.
Desenvolvemento
de  habilidades  de
escoita  cunha
actitude  de
interese,
cooperación  e
respecto  ante  as
intervencións  orais,
sobre  todo  en
exposicións  do
profesorado  ou  do
alumnado.

➢ B1.3.  Coñecer  e  usar  as
normas  de  cortesía  nas
intervencións orais propias
e  alleas  da  actividade
educativa,  tanto
espontáneas  como
planificadas.

➢ LGB1.3.1.  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).

➢ CSC

➢ CCL

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

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIE
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

➢ a

➢ c

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B1.4. Escoita crítica
e  reflexiva  ante  as
mensaxes
discriminatorias dos
medios  de
comunicación,  con
especial  atención
aos  programas  de
carácter
informativo: noticias
reportaxes  e
crónicas

➢ B1.4. Identificar o propósito
comunicativo  en  textos
orais  dos  medios  de
comunicación,  analizar
criticamente  os  seus
contidos  e  interpretar  as
connotacións  e  mensaxes
discriminatorias implícitas.

➢ LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e
as  secundarias  e  identifica  a  intención
comunicativa  de  programas  de  carácter
informativo:  noticias,  reportaxes  e
crónicas.

➢ CCL

➢ LGB1.4.2.  Compara  o  tratamento  da
mesma  noticia  en  diferentes  medios  de
comunicación  e  extrae  conclusións  a
partir  das  coincidencias  e  diferenzas
atopadas.

➢ CCL

➢ CAA

➢ CSIEE

➢ LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes
e  rexeita  usos  lingüísticos  que  levan
implícitos prexuízos e discriminacións.

➢ CSC

➢ CAA

➢ h

➢ o

➢ B1.5.  Valoración
das  producións
orais  emitidas
cunha  fonética  e
prosodia correcta e
cunha  actitude
crítica  ante  os
prexuízos  que  se
poidan  asociar  a
ela.

➢ B1.5. Valorar as producións
emitidas  cunha  fonética  e
prosodia  correcta  e
amosar  unha  actitude
crítica  ante  os  prexuízos
que  se  poidan  asociar  a
ela.

➢ LGB1.5.1.  Aprecia  a  emisión  dunha
pronuncia  e  prosodia  correcta,  recoñece
os erros nas producións orais  propias  e
alleas e propón solucións para melloralas.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita
os  prexuízos  que  se  poidan  asociar  á
pronuncia galega.

➢ CAA

➢ LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante
dialectal propia e utilízaa na súa práctica
habitual.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ h

➢ o

➢ B1.6.  Produción  de
discursos  orais,  en
intervencións
espontáneas,
adecuados  á
situación  e  á
intención
comunicativa
desexada,  con
coherencia,
cohesión  e
corrección.

➢ B1.6. Producir textos orais,
en  intervencións
espontáneas, adecuadas á
situación  e  á  intención
comunicativa  desexada,
con  coherencia,  cohesión
e corrección.

➢ LGB1.6.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB1.6.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas
respectando  as  regras  morfosintácticas
desta lingua, en especial a colocación do
pronome  átono,  así  como  a  fonética
galega (pronuncia das sete vogais, n velar
e fonema fricativo palatal xordo).

➢ CCL

➢ LGB1.6.3.  Emprega  nas  intervencións
orais espontáneas expresións propias do
galego (fraseoloxía adecuada).

➢ CCL

➢ LGB1.6.4.  Emprega  nas  intervencións
orais  espontáneas  un  léxico  rico  e
variado.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ B1.7. Coñecemento
e  aplicación,  con
axuda  das  TIC,  de
técnicas  e

➢ B1.7.  Coñecer  e  aplicar,
con  axuda  das  TIC,
técnicas e estratexias para
realizar  exposicións  orais

➢ LGB1.7.1.  Consulta  os  medios  de
información  dixitais  para  seleccionar
contidos  relevantes  e  incorporalos  ás
súas producións.

➢ CD

➢ CAA
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➢ g

➢ h

estratexias  para  a
produción de textos
orais  sobre  temas
de actualidade.

planificadas. ➢ CSIEE

➢ LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as
súas  presentacións  máis  claras  e
atractivas visualmente.

➢ CD

➢ CCL

➢ CSC

➢ a

➢ c

➢ d

➢ h

➢ B1.8.  Participación
activa en situacións
propias  do  ámbito
educativo  e  de
interese  para  o
alumnado  que
xeren  intercambio
de opinión.

➢ B1.8.  Participar
activamente  en  situación
propias  do  ámbito
educativo  e  de  interese
para  o  alumnado  que
xeren  intercambio  de
opinión.

➢ LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios
do  ámbito  educativo  con  respecto  ás
regras de interacción e ás opinións alleas.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga
e  atende  ás  instrucións  da  persoa
moderadora nos debates e coloquios.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB1.8.3.  Expresa  e  compara  con
compañeiras/os a súa opinión sobre unha
obra de lectura.

➢ CSC

➢ CAA

➢ a

➢ b

➢ c

➢ g

➢ h

➢ o

➢ B1.9.
Coñecemento,  uso
e  aplicación  de
técnicas  e
estratexias
necesarias  para
falar  en  público:
planificación  do
discurso  nas
prácticas  orais
formais e informais.

➢ 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.

➢ CAA

➢ LGB1.9.2.  Fai  uso  dos  aspectos
prosódicos  da  linguaxe  non  verbal  (a
presentación,  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.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIEE

➢ LGB1.9.3.  Incorpora  progresivamente
palabras  propias  do  nivel  formal  nas
prácticas orais da lingua.

➢ CLL

➢ CSC

➢ LGB1.9.4.  Adecúa  a  súa  pronuncia  á
finalidade da práctica oral.

➢ CLL

➢ CAA

➢ LGB1.9.5.  Recoñece  a  avalía  erros
(repeticións de conectores, pobreza léxica
e  castelanismos)  nos  discursos  orais
propios e alleos e trata, progresivamente,
de evitalos.

➢ CAA

➢ CCL

➢ a

➢ d

➢ h

➢ l

➢ ñ

➢ B1.10.  Construción
de  discursos
adecuados  a
distintos  rexistros,
coherentes  e  ben
organizados  sobre
temas  de  interese
persoal  ou  social
da  vida  cotiá  e
educativo.

➢ B1.10.  Producir  discursos
breves  e  comprensibles,
nun  rexistro  neutro,
informal  ou  máis  culto,
sobre temas da vida cotiá
ou educativa.

➢ 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.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIEE

➢ CCEC

➢ LGB1.10.2.  Desenvólvese  correctamente
en situacións da vida cotiá que implique
solicitar unha información ou un servizo.

➢ CSC

➢ CSIEE
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➢ LGB1.10.3.  Utiliza  as  fórmulas  de
tratamento  e  as  regras  de  cortesía
axeitadas  ao  destinatario  e  á  situación
comunicativa.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB1.10.4.  Analiza  similitudes  e
diferenzas  entre  discursos  formais  e
espontáneos.

➢ CCL

➢ CAA

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

➢ b

➢ f

➢ h

➢ B2.1. Coñecemento
e  uso  de  técnicas
de  análise  do
contido  e  de
estratexias  de
lectura
comprensiva:
esquemas,
resumos, etc.

➢ B2.1.  Aplicar  os
coñecementos  sobre  a
lingua e as normas do uso
lingüístico  para  resolver
problemas  de
comprensión.

➢ LGB2.1.1.  Analiza  e  sintetiza  o  contido
dun  texto  en  resumos e  esquemas  que
estruturan visualmente as ideas.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB2.1.2.  Busca  o  significado  do  léxico
descoñecido a partir do contexto, analiza
a forma das palabras ou usa dicionarios
para contextualizar as acepcións.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as
secundarias  e  comprende  a  relación
existente entre elas.

➢ CCL

➢ LGB2.1.4.  Relaciona  a  información
explícita e implícita dun escrito en función
do contexto.

➢ CCL

➢ LGB2.1.5.  Compila  información  para
comprender e ampliar o coñecemento das
mensaxes:  busca  bibliografía;  consulta
libros,  revistas,  xornais;  utiliza  recursos
audiovisuais e buscadores de internet.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB2.1.6.  Contrasta  os  contidos  dos
textos  analizados  cos  coñecementos
propios, antes e despois da lectura.

➢ CCL

➢ CAA

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B2.2.  Comprensión
e  interpretación  de
textos  propios  da
vida  cotiá  e  das
relacións sociais en
ámbitos  próximos
aos  intereses  do
alumnado:  diarios,
cartas  persoais,
avisos  e
solicitudes.

➢ B2.2.  Comprender  e
interpretar  textos  propios
da  vida  cotiá  e  das
relacións  sociais:  diarios,
cartas  persoais,  avisos  e
solicitudes.

➢ LGB2.2.1.  Comprende  e  interpreta  a
información  máis  relevante  de  textos
propios  da  vida  cotiá  e  das  relacións
sociais: diarios, cartas persoais, avisos e
solicitudes.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas
de  certa  complexidade  que  lle  permiten
desenvolverse en situacións da vida cotiá.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas
de  convivencia,  regras  de  xogos,
correspondencia escolar.

➢ CCL

➢ CSC

➢ d

➢ e

➢ B2.3.  Comprensión
e interpretación, en
formato  papel  e

➢ B2.3.  Comprender  e
interpretar,  en  formato
papel  ou  dixital,  textos

➢ LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos
propios  dos  medios  de  comunicación
(noticias).

➢ CCL

➢ CSC
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➢ h dixital,  de  textos
propios dos medios
de  comunicación
(noticias).

propios  dos  medios  de
comunicación (noticias).

➢ LGB2.3.2.  Localiza  a  información
destacada de textos propios dos medios
de comunicación: portadas e titulares.

➢ CCL

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B2.4.  Comprensión
e interpretación, en
formato  papel  ou
dixital,  de  textos
propios  da  vida
educativa,
especialmente,  os
instrutivos  e
expositivos:  webs
educativas,
dicionarios,
glosarios  e
enciclopedias.

➢ B2.4.  Comprender  e
interpretar  en  formato
papel  ou  dixital,  textos
propios da vida educativa,
especialmente,  os
instrutivos  e  expositivos:
webs  educativas,
dicionarios,  glosarios  e
enciclopedias.

➢ LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos
propios da vida educativa, especialmente,
os  instrutivos  e  expositivos:  webs
educativas,  dicionarios,  glosarios  e
enciclopedias.

➢ CCL

➢ CD

➢ CAA

➢ LGB2.4.2.  Identifica  as  características
específicas de todo tipo de textos nos que
se expoñan feitos e se expliquen ideas e
conceptos  das  distintas  materias
curriculares.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B2.5.  Uso,
progresivamente
autónomo,  das
bibliotecas  e  das
TIC  para
seleccionar
información.

➢ B2.5.  Seleccionar  a
información  que  se  obtén
nas bibliotecas, nas TIC e
outras fontes e integrar os
coñecementos  adquiridos
non  proceso  de
aprendizaxe continua.

➢ LGB2.5.1.  Utiliza,  de  forma
progresivamente  autónoma,  diversas
fontes  de  información  e  integra  os
coñecementos  adquiridos  nos  seus
discursos orais e escritos.

➢ CCL

➢ CCA

➢ LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente
dicionarios impresos ou en versión dixital.

➢ CCL

➢ CD

➢ CAA

➢ LGB2.5.3.  Coñece  o  funcionamento  das
bibliotecas,  así  como  as  bibliotecas
dixitais  e  é  quen  de  solicitar  libros  e
vídeos de xeito autónomo.

➢ CCL

➢ CD

➢ CAA

➢ c

➢ d

➢ h

➢ B2.6.  Actitude
reflexiva  e  crítica
ante a lectura para
identificar  usos
lingüísticos
discriminatorios,
manifestar posturas
de  acordo  e
desacordo  e  expor
razoadamente  as
ideas  respectando
as  ideas  dos
demais.

➢ B2.6.  Amosar  unha
actitude  reflexiva  e  crítica
ante a lectura que permita
identificar usos lingüísticos
discriminatorios  e
manifestar  posturas  de
acordo  ou  desacordo  e
respecto  ás  mensaxes
expresadas.

➢ LGB2.6.1.  Detecta  mensaxes  que
transmiten  prexuízos  e  evita  usos
lingüísticos discriminatorios.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de
acordo  e  desacordo  sobre  aspectos
parciais ou globais dun texto.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB2.6.3.  Elabora  a  súa  propia
interpretación  sobre  o  significado  dun
texto.

➢ CCL

➢ LGB2.6.4.  Respecta  as  opinións  dos
demais.

➢ CCL

➢ CSC

➢ h

➢ ñ

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

➢ B2.7.  Ler  en  voz  alta  co
dicción,  entoación  e  ritmo
adecuados  á  situación
comunicativa  e  á  súa

➢ LGB2.7.1.  Le  en  voz  alta  con  dicción,
entoación  e  ritmo  adecuados  (interpreta
os  signos  de  puntuación)  á  situación
comunicativa e á función da mensaxe.

➢ CCL
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situación
comunicativa  e  á
súa  función,  con
posibilidade  de
usar  recursos
audiovisuais para o
rexistro de voz.

función. ➢ LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para
rexistrar a voz.

➢ CCL

➢ CD

➢ b

➢ g

➢ h

➢ B2.8.  Planificación
e  revisión  do
escrito  en  función
da  situación
comunicativa
(tema,  fins  e
destinatarios)  para
elaborar producións
con  adecuación,
coherencia,
cohesión  e
corrección  nas
relacións internas e
externas  dos
contidos do texto.

➢ B2.8. Usar procedementos
de planificación  e  revisión
para  conseguir  a
adecuación,  coherencia,
cohesión e corrección dos
contidos  nas  relacións
internas  e  externas  do
texto.

➢ LGB2.8.1.  Elabora  esquemas  sinxelos
para ordenar as ideas e estruturar o texto.

➢ CCL

➢ LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao
rexistro formal e educativo.

➢ CCL

➢ LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e
discursivos de cohesión interna do texto
(a deíxe, as referencias internas de tipo
léxico e os conectores).

➢ CCL

➢ LGB2.8.4.  Usa  os  signos  de  puntuación
do  texto  en  relación  coa  organización
oracional  e  coa  forma  do  texto  (os
parágrafos e a distribución e ordenación
das ideas expresadas)

➢ CCL

➢ LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con
respecto  polas  regras  ortográficas  e
morfolóxicas.

➢ CCL

➢ LGB2.8.6.  Usa  técnicas  de  tratamento
textual coas TIC: procesadores de texto,
programas  de  presentación,  dicionarios
electrónicos e correctores.

➢ CCL

➢ CD

➢ LGB2.8.7.  Complementa  as  producións
con  elementos  textuais  e  paratextuais:
ilustracións e gráficos.

➢ CCL

➢ CD

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B2.9. Produción, en
formato  papel  ou
dixital,  de  escritos
propios  da  vida
cotiá  e  das
relacións  sociais:
diarios,  cartas
persoais,  avisos,
solicitudes  e
participación  en
foros.

➢ B2.9.  Producir,  en formato
papel  ou  dixital,  textos
propios da vida cotiá e das
relacións  sociais:  diarios,
cartas  persoais,  avisos,
solicitudes  e  participación
en foros.

➢ LGB2.9.1. Produce textos propios da vida
cotiá  e  das  relacións  persoais:  diarios,
cartas  persoais,  avisos,  solicitudes  e
participación en foros.

➢ CCL

➢ CD

➢ CSC

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B2.10.  Produción,
en  formato  papel
ou dixital, de textos
propios dos medios
de  comunicación
(noticias).

➢ B2.10. Producir, en soporte
impreso  ou  dixital,  textos
propios  dos  medios  de
comunicación  a partir  dun
modelo (noticias).

➢ LGB2.10.1.  Produce, en soporte impreso
ou dixital,  textos propios  dos medios  de
comunicación  a  partir  dun  modelo
(noticias).

➢ CCL

➢ CD

➢ CSC
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➢ b

➢ e

➢ h

➢ B2.11.  Produción,
en  formato  papel
ou dixital, de textos
de  carácter
educativo:
cuestionarios,
resumos,  informes
de  tarefas,
descricións  e
explicacións  sobre
contidos  das
materias
curriculares.

➢ B2.11. Producir, en formato
papel  ou dixital,  textos de
carácter  educativo:
cuestionarios,  resumos,
informes  de  tarefas,
descricións  e  explicacións
sobre  contidos  das
materias curriculares.

➢ LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou
dixital,  textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios,  resumos,  informes  de
tarefas,  descricións e  explicacións  sobre
contidos das materias curriculares.

➢ CCL

➢ CD

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B2.12.  Produción  e
síntese, en formato
papel ou dixital, de
textos  de  distinta
tipoloxía,
fundamentalmente,
narrativos  e
descritivos.

➢ B2.12. Producir e sintetizar,
en formato papel ou dixital,
textos de distinta tipoloxía,
fundamentalmente,
narracións e descricións.

➢ LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou
dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir
dun  modelo,  fundamentalmente,
narrativos e descritivos.

➢ CCL

➢ CD

➢ LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións
e  descricións  sen  parafrasear  o  texto
resumido.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ f

➢ h

➢ B2.13. Uso das TIC
(procesadores  de
texto  e  correctores
ortográficos)  tanto
para  a
textualización,
como  para  a
revisión  e  mellora
do escrito.

➢ B2.13.  Usar  as  TIC  para
textualizar,  revisar  e
mellorar  os  escritos:
procesadores  de  texto,
programas  de
presentación  e  dicionarios
electrónicos.

➢ LGB2.13.1.  Usa  técnicas  de  tratamento
textual coas TIC: procesadores de texto,
programas  de  presentación,  dicionarios
electrónicos, e correctores para textualizar
e revisar e mellorar os escritos.

➢ CCL

➢ CD

➢ d

➢ h

➢ B2.14.  Valoración
da  escritura  como
fonte  de
aprendizaxe  e
como  forma  de
comunicar
experiencias,  ideas
e  coñecementos
propios.

➢ B2.14.  Valorar  a  escritura
como fonte de aprendizaxe
e  como  unha  forma  de
comunicar  experiencias,
ideas  e  coñecementos
propios.

➢ LGB.2.14.1.  Describe  os  valores  da
escritura  como  instrumento  de
comunicación  social  fundamental  para
comunicar experiencias e para adquirir e
transmitir coñecementos.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CCEC

Bloque 3. Funcionamento da lingua

➢ b

➢ e

➢ l

➢ 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.

➢ B3.1. Recoñecer, explicar e
usar léxico amplo e preciso
coa  presenza  da
fraseoloxía  e  vocabulario
traballado na aula.

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

➢ CCL

➢ CCC.
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➢ a

➢ d

➢ e

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

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

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

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ n

➢ l

➢ B3.3.  Uso  eficaz
dos  dicionarios  e
doutras  fontes  de
consulta  en
calquera  soporte,
especialmente
sobre  flexión,
relación  semántica
e normativa.

➢ B3.3. Usar eficazmente os
dicionarios  ou  calquera
outra fonte de consulta, en
papel  ou  en  soporte
electrónico,  para  resolver
dúbidas  e  para  progresar
na aprendizaxe autónoma.

➢ LGB3.3.1.  Obtén,  de  xeito  autónomo,
información  lingüística  de  todo  tipo  en
dicionarios,  en  diferentes  soportes,  e
noutras obras de consulta.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ B3.4.
Coñecemento,
comparación, uso e
valoración  das
normas  que
regulan  os  textos
orais  e  escritos,
propios e alleos.

➢ B3.4.  Coñecer,  usar  e
valorar  as  normas  que
regulan  os  textos  orais  e
escritos.

➢ LGB3.4.1.  Completa,  transforma e valora
textos  orais  ou  escritos  de  maneira
adecuada  e  correcta  atendendo  ás
normas.

➢ CCL

➢ CD

➢ b

➢ e

➢ B3.5.  Aplicación  e
valoración  das
normas ortográficas
e  morfolóxicas  da
lingua galega.

➢ B3.5.  Aplicar  e  valorar  as
normas  ortográficas  e
morfolóxicas  da  lingua
galega.

➢ LGB3.5.1.  Aplica  correctamente  as
normas  ortográficas  e  morfolóxicas  da
lingua galega.

➢ CCL

➢ LGB3.5.2.  Aplica  estratexias  para  a
corrección  lingüística,  gramatical  e
ortográfica dos textos.

➢ CCL

➢ e ➢ B3.6. Análise e uso
reflexivo  da
puntuación  en
relación  coa
cohesión textual.

➢ B3.6.  Analizar  e  usar
correctamente  a
puntuación, de acordo coa
cohesión textual.

➢ LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a
puntuación para a cohesión textual.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ B3.7.
Recoñecemento da
estrutura  de
substantivos  e
verbos  e  da  súa
caracterización
morfolóxica  para  a
mellora  da
comprensión  e
produción textuais.

➢ B3.7.  Recoñecer  a
estrutura de substantivos e
verbos  e  da  súa
caracterización morfolóxica
para  mellorar  a
comprensión  e  produción
textuais.

➢ LGB3.7.1.  Coñece  e  utiliza
adecuadamente  substantivos  e  formas
verbais  na  comprensión  e  produción  de
textos orais e escritos.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.7.2.  Exprésase,  con  estilo  propio,
utilizando  os  recursos  da  lingua  con
flexibilidade e creatividade.

➢ CCL

➢ CAA

➢ e

➢ h

➢ B3.8.
Recoñecemento,
uso  e  explicación
dos  nexos  e
conectores  textuais

➢ B3.8. Recoñecer e usar os
nexos textuais de espazo,
oposición  e  contraste,  así
como  os  mecanismos
gramaticais  e  léxicos  de

➢ LGB3.8.1.  Identifica  e usa distintos tipos
de  conectores  de  espazo,  oposición,
contraste,  así  como  os  mecanismos
gramaticais e léxicos de referencia interna
que lle proporcionan cohesión a un texto.

➢ CCL

➢ CAA
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(espaciais,  de
oposición  e
contraste)  e  dos
principais
mecanismos  de
referencia  interna,
tanto  gramaticais
como léxicos.

cohesión interna. ➢ LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos
para a cohesión interna.

➢ CCL

➢ e

➢ h

➢ B3.9. Coñecemento
dos  compoñentes
sintácticos  no  nivel
da  frase  para
elaborar
enunciados, orais e
escritos,  cun  estilo
cohesionado  e
correcto.

➢ B3.9.  Coñecer  os
compoñentes  sintácticos
para  elaborar  enunciados,
orais e escritos, cun estilo
cohesionado e correcto.

➢ LG3.9.1.  Completa,  transforma e elabora
enunciados  de  maneira  axeitada  e
correcta  atendendo  aos  compoñentes
sintácticos.

➢ CCL

➢ e ➢ B3.10.
Coñecemento,  uso
e  aplicación  das
estratexias
necesarias  de
autoavaliación,
aceptando  o  erro
como  parte  do
proceso.

➢ B3.10.  Aplicar
progresivamente  o
coñecemento e o uso das
estratexias  de
autoavaliación  e  a
aceptación  do  erro  como
parte  do  proceso  de
aprendizaxe.

➢ LG3.10.1.  Recoñece  os  erros  nas
producións  orais  e  escritas  propias  e
alleas  a  partir  da  avaliación  e
autoavaliación, propondo solucións para a
súa mellora.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B3.11.  Participación
en  proxectos
(elaboración  de
materiais
multimedia, folletos,
carteis,  recensión
de  libros  e
películas,  etc.)  nos
que  se  utilicen
varias  linguas,
tanto  curriculares
como  outras
presentes no centro
docente
relacionados  cos
elementos
transversais  e nos
que  se  eviten
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais.

➢ B3.11.  Participar  en
proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión
de libros e películas,  etc.)
nos que se  utilicen  varias
linguas,  tanto  curriculares
como outras presentes no
centro  docente,
relacionados  cos
elementos  transversais  e
nos  que  se  eviten
estereotipos lingüísticos ou
culturais.

➢ LGB3.11.1.  Participa  en  proxectos
(elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión  de  libros  e
películas,  obras de teatro,  etc.)  nos que
se utilizan  varias  linguas  e relacionados
cos  elementos  transversais,  evita
estereotipos  lingüísticos  ou  culturais  e
valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ B3.12. Identificación
e  progresiva
utilización  dos
coñecementos
sobre  as  linguas
para  desenvolver
unha  competencia
comunicativa

➢ B3.12. 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

➢ LGB3.12.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos de ámbito contextual, textual,
oracional e da palabra, desenvolvidos no
curso nunha das linguas, para mellorar a
comprensión  e  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

➢ CCL

➢ CAA
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integrada. solucionar  problemas  de
comprensión  e  para  a
produción de textos.

Bloque 4. Lingua e sociedade

➢ ñ

➢ o

➢ 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.

➢ B4.1.  Valorar  as  linguas
como  medios  de  relación
interpersoal  e  de  sinal  de
identidade  dun  pobo.
Apreciar  o  plurilingüismo
como expresión da riqueza
cultural  da  humanidade  e
coñecer  a  lusofonía  e
achegarse ás culturas que
a integran.

➢ LGB4.1.1.  Valora  a  lingua  como
instrumento co cal se constrúen todos os
saberes  e  como  medio  de  relación
interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo  a  través  da  identificación  de
elementos  lingüísticos  de  noso  en
diferentes contextos.

➢ CCL

➢ LGB4.1.2.  Distingue  entre  linguas
maioritarias,  minoritarias  e  minorizadas  e
aplica estes conceptos ao caso galego.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan
en España e valora a súa existencia como
un elemento de riqueza cultural.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan
na  actualidade  en  Galicia  por  mor  da
emigración.

➢ CCL

➢ LGB4.1.5.  Valora  a  importancia  da
relación  de  Galicia  coa  comunidade
lusófona  e  coñece  os  territorios  que  a
integran.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ LGB4.1.6.  Coñece  recursos  en  rede  de
lecer (literatura de tradición oral, música e
xogos)  e  educativos  en  lingua  galega
adaptados á súa idade e compáraos con
outros similares da lusofonía.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ CD

➢ ñ

➢ o

➢ B4.4.  Situación
sociolingüística  do
galego.

➢ B4.2. Describir e analizar a
situación  sociolingüística
de  Galicia  atendendo  á
presenza da lingua galega
no contorno.

➢ LGB4.2.1.  Describe  a  situación
sociolingüística  de  Galicia  a  partir  do
estudo  do  seu  contorno  (concello  e
comarca),  compáraa  coa  situación
doutros contextos e analiza as diferenzas.

➢ CCL

➢ LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos
galegos.

➢ CCL

➢ ñ

➢ o

➢ B4.5.  Proceso  de
normalización.
Desenvolvemento
de  actitudes
positivas  cara  ao
proceso  de
recuperación  do
galego,
favorecemento  do
xurdimento  de
vínculos  positivos

➢ B4.3. Coñecer as principais
iniciativas  normalizadoras
no  ámbito  educativo,
adquirir  vínculos  positivos
cara  ao  uso  do  galego  e
asumir  a  importancia  da
contribución  individual  no
desenvolvemento  da
lingua galega.

➢ LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas
normalizadoras no ámbito educativo.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.3.2.  Analiza  a  súa  propia  práctica
lingüística  e  valora  a  importancia  de
contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.

➢ CCL

➢ CSC
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cara ao  seu uso  e
consciencia  da
necesidade  e  das
potencialidades  de
enriquecemento
persoal  e  colectivo
do uso normalizado
da lingua galega.

➢ ñ.

➢ o.

➢ B4.6.  Situación
legal das linguas do
Estado español.

➢ B4.4.  Describir  a  situación
legal  das  linguas  do
Estado español.

➢ LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula
a utilización do galego e a súa promoción
no ámbito educativo e local.

➢ CCL

➢ CSC

➢ ñ

➢ o

➢ B4.7.  Prexuízos
lingüísticos.

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

➢ LGB4.5.1.  Coñece o que é un prexuízo.
Detecta  e  analiza  a  presenza  de
prexuízos  de  carácter  estético  e
socioeconómico  cara  ao  galego  na  súa
práctica lingüística e na do seu contorno.

➢ CCL

➢ CSC

➢ ñ

➢ o

➢ B4.8.
Recoñecemento
das  variantes
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.

➢ B4.6. Identificar e clasificar
as variantes diafásicas do
galego,  recoñecer  os
trazos  da  variedade
estándar  da lingua galega
e  valorala  como  variante
unificadora,  así  como
apreciar  a  variante
diatópica propia.

➢ LGB4.6.1.  Identifica  e  clasifica  as
variantes diafásicas do galego.

➢ CCL

➢ LGB4.6.2.  Analiza  a  súa  práctica
lingüística  e  identifica  nela  os  trazos
propios da xerga estudantil.

➢ CCL

➢ LGB4.6.3.  Recoñece  os  trazos  da
variedade  estándar  da  lingua  galega  e
valóraa como variante unificadora.

➢ CCL

➢ LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as
variedades  dialectais  e  utiliza  os  trazos
propios da súa zona.

➢ CCL

➢ CSC

Bloque 5. Educación literaria

➢ h

➢ l

➢ B5.1.  Lectura,  con
regularidade,  de
obras  literarias  e
desenvolvemento
dun  criterio  lector;
emisión  dunha
opinión  persoal
sobre  a  lectura
dunha  obra
axeitada  á  idade,
relación  do  seu
sentido  coa  propia
experiencia  e
outros
coñecementos
adquiridos  e
valoración  do  uso
dos  elementos
propios  de  cada
xénero  literario,  o
punto  de  vista

➢ B5.1. Ler con regularidade
obras  literarias  e
desenvolver  criterio  lector;
expor unha opinión persoal
sobre a lectura dunha obra
axeitada  á  idade,
relacionar  o  seu  sentido
coa  propia  experiencia  e
outros  coñecementos
adquiridos e valorar o uso
dos elementos  propios  de
cada  xénero  literario,  o
punto de vista empregado
e  o  uso  estético  da
linguaxe.

➢ LGLB5.1.1.  Le  con  regularidade  obras
literarias  e  desenvolve  criterio  lector;
expón  unha  opinión  persoal  sobre  a
lectura  dunha  obra  axeitada  á  idade  e
relaciona  o  seu  sentido  coa  propia
experiencia  e  outros  coñecementos
adquiridos.

➢ CCL

➢ LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos
propios de cada xénero literario, o punto
de vista empregado e o uso estético da
linguaxe nos textos literarios.

➢ CCL

42

 
IES  AGRA DO ORZÁN
Rúa Alcalde Liaño Flores, s/n 
 15010 A  Coruña
Tel.: 981 881880080



 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

empregado e o uso
estético  da
linguaxe.

➢ h

➢ l

➢ B5.2.  Lectura
expresiva  e
comprensiva  e
audición  de
poemas  recitados
ou  cantados;
determinación  do
tema  principal,  a
estrutura xeral e os
principais  recursos
estilísticos.

➢ B5.2.  Ler  expresiva  e
comprensivamente e facer
audicións  de  poemas
recitados  ou  cantados,
determinar  o  tema
principal,  a  estrutura xeral
e  pór  de  relevo  os
principais  recursos
estilísticos.

➢ LGLB5.2.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  e  fai  audicións  de
poemas recitados ou cantados, determina
o tema principal, a estrutura xeral e pon
de  relevo  os  principais  recursos
estilísticos.

➢ CCL

➢ h

➢ l

➢ B5.3.  Lectura
expresiva  e
comprensiva  de
textos  narrativos
breves  e
localización  e
descrición  dos
elementos
estruturais  e
formais  máis
salientables:  punto
de  vista,  tempo,
espazo  e
personaxes
principais.

➢ B5.3.  Ler  expresiva  e
comprensivamente  textos
narrativos  breves,
localizando  e  describindo
os elementos estruturais e
formais  máis  salientables:
punto  de  vista,  tempo,
espazo  e  personaxes
principais.

➢ LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  narrativos
breves, localiza e describe os elementos
estruturais  e  formais  máis  salientables:
punto  de  vista,  tempo,  espazo  e
personaxes principais.

➢ CCL

➢ h

➢ l

➢ B5.4.  Lectura
dramatizada  e
comprensiva,
visionado de pezas
teatrais  e
recoñecemento dos
compoñentes  e
procedementos que
caracterizan  os
subxéneros.

➢ B5.4.  Ler  dramatizada  e
comprensivamente,
visionar  pezas  teatrais  e
recoñecer os compoñentes
e  procedementos  que
caracterizan  os
subxéneros.

➢ LGLB5.4.1.  Le  dramatizada  e
comprensivamente, visiona pezas teatrais
e  recoñece  os  compoñentes  e
procedementos  que  caracterizan  os
subxéneros.

➢ CCL

➢ h

➢ l

➢ B5.5.  Comparación
de  textos
pertencentes  a
diferentes  xéneros
e  subxéneros,
sinalando  as
coincidencias  e
diferenzas,  tanto
estruturais  coma
formais.

➢  B5.5.  Comparar  textos
pertencentes  a  diferentes
xéneros  e  subxéneros,
sinalando as coincidencias
e  diferenzas,  tanto
estruturais coma formais.

➢ LGLB5.5.1.  Compara textos pertencentes
aos  diferentes  xéneros,  sinalando  as
coincidencias  e  diferenzas,  tanto
estruturais coma formais.

➢ CCL

➢ LGLB5.5.2.  Compara textos pertencentes
ao  mesmo  xénero  pero  a  diferentes
subxéneros, sinalando as coincidencias e
diferenzas,  tanto  estruturais  coma
formais.

➢ CCL

➢ h

➢ l

➢ B5.6.  Análise  de
textos  literarios,  de
maneira  guiada,
identificación  dos

➢ B5.6.  Analizar  textos
literarios,  de  maneira
guiada,  identificar  os
trazos dos subxéneros e a

➢ LGB.5.6.1.  Analiza  textos  literarios,  de
maneira  guiada,  identifica  os  trazos  dos
subxéneros  e  a  funcionalidade  dos
recursos retóricos.

➢ CCL
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

trazos  dos
subxéneros  e  a
funcionalidade  dos
recursos retóricos.

funcionalidade  dos
recursos retóricos.

➢ h

➢ l

➢ n

➢ B5.7.  Produción  de
textos  de  intención
estética  servíndose
dos  coñecementos
literarios adquiridos
e  dos  recursos
retóricos
traballados na aula.

➢ B5.7.  Escribir  textos  de
intención  estética
servíndose  dos
coñecementos  literarios
adquiridos  e  dos recursos
retóricos  traballados  na
aula.

➢ LGLB5.7.1.  Escribe  textos  de  intención
estética  servíndose  dos  coñecementos
literarios  adquiridos  e  dos  recursos
retóricos traballados na aula.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ h

➢ l

➢ n

➢ B5.8.  Descrición  e
caracterización  dos
trazos  definitorios
básicos da linguaxe
cinematográfica.

➢ B5.8.  Describir  e
caracterizar  os  trazos
definitorios  básicos  da
linguaxe cinematográfica.

➢ LGLB5.8.1.  Describe  e  caracteriza  os
trazos  definitorios  básicos  da  linguaxe
cinematográfica.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ LGB5.8.2.  Identifica  e  describe  os
principais  trazos  da  linguaxe
cinematográfica  nunha  ou  varias
secuencias fílmicas.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ e

➢ h

➢ l

➢ B5.9.
Aproveitamento,
baixo  guía,  dos
fondos  e  recursos
que  ofrecen  as
bibliotecas,
incluídas  as
virtuais,  para  a
realización  de
traballos  e  cita
axeitada destes.

➢ B5.9.  Servirse,  seguindo
unhas pautas orientadoras,
dos fondos e recursos que
ofrecen  as  bibliotecas,
incluídas as virtuais, para a
realización  de  traballos  e
cita axeitada destes.

➢ LGLB5.9.1.  Sérvese,  seguindo  unhas
pautas  orientadoras,  dos  fondos  e
recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas,
incluídas as virtuais, para a realización de
traballos e cita axeitada destes.

➢ CCL

➢ CD

TERCEIRO CURSO DA E.S.O.

- Dominio  das  técnicas  de  composición  escrita,  co  emprego  axeitado  dos  nexos  e

conectores textuais,  a  fin  de  acadar  unha  cohesión  expresiva,  dentro  da  lóxica  do

discurso.

- Dominio, así mesmo, da expresión oral, evitando o abuso de fórmulas “comodín” e de

procederes tanto reducionistas como sobexos.

- Coñecemento  da  dinámica  das  familias  léxicas,  distinguindo  aquelas  regulares  e

aqueloutras irregulares (constituídas por cultismos e palabras patrimoniais).
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- Na mesma liña da estrutura da palabra que se estudaba no segundo curso,  incidir nos

procedementos de formación de palabras: a derivación, a composición e a parasíntese.

- Comprender as unidades e as funcións sintácticas, e iniciarse devagar na análise, como

base para o exercicio do pensamento lóxico.

- Desenvolver  axeitadamente  a  estrutura  do  texto,  incluíndo  aquí  tanto  as  unidades

sintácticas, conectores, nexos de diferente tipo, etc., como a diferenciación dos grupos

fónicos (plano oral) e o axeitado emprego dos signos de puntuación (plano da escrita).

- Insistir  nunha  fonética  propiamente  galega,  quer  no  que  atinxe  ás  vogais,  quer  na

pronuncia consonántica, quer na entoación.

- Para  alén  do  coñecemento  da  situación  lingüística  na  Península  Ibérica,  posuír  uns

coñecementos xerais da historia  da lingua, nomeadamente desde as súas orixes até fins

do século XIX.

- Saber abordar de maneira teórica e cunha base científica os fenómenos de contacto de

linguas que  afectan  ao  caso  galego:  bilingüismo,  diglosia,  conflito  lingüístico,

interferencias..., superando a visión subxectiva e de comentario marxinal.

- Traballar no concepto de rexistro lingüístico, de variedades diastráticas e diafásicas..., e

observar a lectura que se extrae nun contexto diglósico.

- Valorizar  a  Idade  Media (especialmente  os  séculos  XIII  e  XIV)  como  o  tempo  de

esplendor da cultura galega, ora no plano da lingua −onde todo se define nunha situación

de “normalidade” monolingüe−, ora no plano da literatura, cando a diferenza lingüística e

cultural entre as dúas marxes do Miño é inapreciábel, e cando a lírica galego-portuguesa

é a máis prestixiosa da Europa Occidental ao lado da Provenzal.

- Coñecer as principais características da literatura trobadoresca, abordando mediante a

lectura e comentario de texto os principais xéneros poéticos (cantigas de amigo, de amor

e de escarnho e mal-dizer), outros xéneros menores, algúns dos máis notábeis creadores a

través das súas mostras representativas (Pero Meogo, Meendinho, Martín Codax, Don

Dinís,  Fernando  Esquío,  Airas  Nunes,  Johán  Airas,  Afonso  X  o  Sabio,  Paio  Gomes

Charinho, Bernal de Bonaval...), e reflexionar sobre a importancia deste período ao lado

de  outras  manifestacións  artísticas  como  a  escultura  ou  a  arquitectura  románica  e

posterior.

- Comprensión do que acontece tras o período medieval −durante os chamados “séculos

escuros”  que  se  estenden  até  o  XVIII  mesmo  inclusive−,  valorizando  o  que

consecuentemente vai ter esta “obscuridade” no proceso de “substitución lingüística” que
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hoxe se evidencia, e así mesmo a falta de literatura escrita que, salvo excepcións, impera

até o século XIX.

- Comprender  a  decadencia  da  cultura  galega entre  os  séculos  XV  e  XIX  como

consecuencia dun proceso político de asimilación.

- Comprender  o  chamado  “Rexurdimento” do  século  XIX como un proceso  político-

social  e sociocultural  −en calquera caso,  non de cariz  estritamente estético−, que ten

como esencia definitoria a reivindicación da personalidade histórica da Galiza ao longo

do tempo e que procura a súa emancipación estética e social.

- Entender, neste sentido, as tres fases principais que é posíbel distinguir no proceso do

século XIX: a fase inicial, desde a primeira década do século até 1830 e 40, a segunda

fase, “provincialista”, até 1863, e a fase do “rexurdimento pleno”, desde os Cantares de

Rosalía a fin de século.

- Ler textos representativos de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal,  Curros Enríquez e

outros  autores  da  época,  iniciándose  os  alumnos  no  comentario  de  textos  e  na

comprensión da historia.

- Insertar as temáticas literarias na globalidade dos contidos transversais, contribuíndo a os

alumnos e alumnas teren unha visión ampla e respeitosa do mundo actual e do mundo na

súa traxectoria diacrónica.

3º DA ESO
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.

Obxectivos  d e h
Contidos Textos orais dos medios audiovisuais.
Criterios de
avaliación

Textos orais dos medios audiovisuais.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende e interpreta os textos orais dos medios audiovisuais.

Competencias CCL

Obxectivos  d e h
Contidos Mensaxes  discriminatorias  en  entrevistas,  noticias,  crónicas  e

reportaxes.
Criterios de
avaliación

Mensaxes  discriminatorias  en  entrevistas,  noticias,  crónicas  e
reportaxes.

Estándares  de Diferencia  ideas  principais  e  secundarias  en  entrevistas,  noticias,
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aprendizaxe crónicas e reportaxes. Compara medios. Rexeita prexuízos.
Competencias CCL, CAA, CSC

Obxectivos  d e h
Contidos Textos expositivos e argumentativos.
Criterios de
avaliación

Textos expositivos e argumentativos.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica  ideas  principais  e  secundarias  en  textos  expositivos  e
argumentativos

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  d e h
Contidos Textos orais da educación.
Criterios de
avaliación

Textos orais da educación.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica intención, tese e argumentos de debates, relatorios e mesas
redondas da educación.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  a c d h
Contidos Escoita.
Criterios de
avaliación

Escoita.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa  as  normas  da  escoita.  Recoñece  a  prosodia  e  a  linguaxe  non
verbal.

Competencias CCL, CAA, CSC, CSIEE

Obxectivos  h o
Contidos Fonética correcta.
Criterios de
avaliación

Fonética correcta.

Estándares  de
aprendizaxe

Aprecia a fonética correcta. Rexeita prexuízos. Usa o dialecto propio.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  a c d h
Contidos Intercambios de opinión.
Criterios de
avaliación

Intercambios de opinión.

Estándares  de
aprendizaxe

Participa en debates, non divaga, respecta quendas.

Competencias CCL, CAA, CSC, CCEC

Obxectivos  a b c g h o
Contidos Falar en público.
Criterios de
avaliación

Falar en público.

Estándares  de Elabora guións, participa oralmente con corrección, usa a prosodia da
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aprendizaxe linguaxe non verbal.
Competencias CCL, CAA, CSC, CSIEE

Obxectivos  a d h l
Contidos Uso de rexistros.
Criterios de
avaliación

Discursos breves.

Estándares  de
aprendizaxe

Participa en conversas, usa regras de cortesía, fai resumos.

Competencias CCL, CSC, CSIEE, CCEC

Obxectivos b e g h
Contidos Uso das TIC en textos orais.
Criterios de
avaliación

Uso das TIC en textos orais.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa medios dixitais e usa TIC.

Competencias CCL, CSC, CD, CSIEE

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

Obxectivos  b f h
Contidos Lectura comprensiva e crítica.
Criterios de
avaliación

Lectura comprensiva e crítica.

Estándares  de
aprendizaxe

Fai  esquemas  e  resumos,  táboas  e  gráficos.  Lectura  comprensiva  e
crítica.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  d e h
Contidos Textos da vida cotiá.
Criterios de
avaliación

Textos da vida cotiá.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende textos da vida cotiá. Identifica trazos e tipoloxía.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  d e h
Contidos Textos dos medios.
Criterios de
avaliación

Textos dos medios.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende textos dos medios. Distingue información e opinión.

Competencias CCL, CSC
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Obxectivos  d e h
Contidos Textos educativos.
Criterios de
avaliación

Textos educativos. Enciclopedias, webs.

Estándares  de
aprendizaxe

Entende textos educativos. Consulta fontes. Interpreta gráficas.

Competencias CCL, CAA, CD

Obxectivos  b h
Contidos Tema, estrutura e intención de textos expositivos e explicativos.
Criterios de
avaliación

Tema, estrutura e intención de textos expositivos e explicativos.

Estándares  de
aprendizaxe

Capta o sentido global, compón esquemas, identifica a estrutura.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  b e g h
Contidos Uso das bibliotecas e as TIC.
Criterios de
avaliación

Uso das bibliotecas e as TIC.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa as bibliotecas e os  buscadores de internet.

Competencias CCL, CAA, CD

Obxectivos  a c d h
Contidos Prexuízos e discriminacións.
Criterios de
avaliación

Prexuízos e discriminacións.

Estándares  de
aprendizaxe

Expresa opinión sobre os textos, evita prexuízos e discriminacións.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  h ñ
Contidos Ler fluidamente.
Criterios de
avaliación

Ler fluidamente.

Estándares  de
aprendizaxe

Le fluidamente.

Competencias CCL

Obxectivos  b e h
Contidos Producir textos da vida cotiá.
Criterios de
avaliación

Producir textos da vida cotiá

Estándares  de
aprendizaxe

Produce textos da vida cotiá

Competencias CCL, CSC, CD
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Obxectivos  b e h
Contidos Producir textos dos medios.
Criterios de
avaliación

Producir textos dos medios. Entrevistas, crónicas e reportaxes.

Estándares  de
aprendizaxe

Produce textos dos medios.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  b e h
Contidos Textos expositivos (educativos).
Criterios de
avaliación

Textos expositivos (educativos).

Estándares  de
aprendizaxe

Produce textos expositivos (educativos). Usa elementos formais.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  b e h
Contidos Textos axustados ás normas.
Criterios de
avaliación

Textos axustados ás normas.

Estándares  de
aprendizaxe

Redacta  textos  axustados  ás  normas.  Fai  borradores,  esquemas,
consulta fontes.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  b e h
Contidos Uso das TIC.
Criterios de
avaliación

Uso das TIC.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa as TIC.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  a d e h
Contidos Uso das TIC como un medio de comunicación.
Criterios de
avaliación

Uso das TIC como un medio de comunicación.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa as TIC como un medio de comunicación.

Competencias CCL, CD, CSC, CDEC

Bloque 3. Funcionamento da lingua.

Obxectivos  b e l
Contidos Léxico e fraseoloxía.
Criterios de
avaliación

Léxico e fraseoloxía.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa o léxico e fraseoloxía.
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Competencias CCL, CAA

Obxectivos  b e l
Contidos Categorías gramaticais.
Criterios de
avaliación

Categorías gramaticais.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa ben as categorías gramaticais nos textos orais e escritos.

Competencias CCL, CCA

Obxectivos  b e i
Contidos Derivación e composición.
Criterios de
avaliación

Sabe a derivación e composición. Crea palabras novas.

Estándares  de
aprendizaxe
Competencias CCL, CCA

Obxectivos  a d e
Contidos Fonética e fonoloxía.
Criterios de
avaliación

Fonética e fonoloxía.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece e usa a fonética e fonoloxía.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  b e n l
Contidos Uso dicionarios e bibliotecas.
Criterios de
avaliación

Uso dicionarios e bibliotecas.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa dicionarios e bibliotecas.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  b e
Contidos Aplica as normas do galego.
Criterios de
avaliación

Aplica as normas do galego.

Estándares  de
aprendizaxe

Aplica as normas do galego en textos orais e escritos.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  e
Contidos Puntuación.
Criterios de
avaliación

Puntuación.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa correctamente a puntuación.
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Competencias CCL

Obxectivos  b e
Contidos Unidades e funcións sintácticas.
Criterios de
avaliación

Unidades e funcións sintácticas.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece unidades e funcións sintácticas.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos  a b e
Contidos Nexos e conectores.
Criterios de
avaliación

Nexos e conectores.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica e usa nexos e conectores.

Competencias CCL

Obxectivos  b
Contidos Estrutura textual.
Criterios de
avaliación

Estrutura textual.

Estándares  de
aprendizaxe

Determina tema e estrutura textual. Elabora textos.

Competencias CCL

Obxectivos  e
Contidos Intención comunicativa.
Criterios de
avaliación

Intención comunicativa.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica a intención comunicativa dos textos.

Competencias CLC, CSC

Obxectivos  b e h
Contidos Usar varias linguas.
Criterios de
avaliación

Usar varias linguas.

Estándares  de
aprendizaxe

Usa varias linguas.

Competencias CCL, CAA, CD

Obxectivos  e e
Contidos Competencia comunicativa integrada.
Criterios de
avaliación

Competencia comunicativa integrada.

Estándares  de
aprendizaxe

Demostra competencia comunicativa integrada na produción textual.
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Competencias CCL, CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade.

Obxectivos  ñ o
Contidos Valor identitario da lingua. O plurilingüismo. A lusofonía.
Criterios de
avaliación

Valor identitario da lingua. O plurilingüismo.

Estándares  de
aprendizaxe

Valora  o  carácter  identitario  da  lingua.  Distingue  bilingüismo  e
diglosia. Valora o plurilingüismo. Coñece a lusofonía.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  ñ o
Contidos Situación sociolingüística do galego.
Criterios de
avaliación

Situación sociolingüística do galego.

Estándares  de
aprendizaxe

Coñece a situación sociolingüística do galego. Valora o uso que fai do
galego.

Competencias CCL, CSC, CD

Obxectivos  l ñ o
Contidos Historia do galego até 1916.
Criterios de
avaliación

Historia do galego até 1916.

Estándares  de
aprendizaxe

Coñece a historia do galego até 1916.

Competencias CCL

Obxectivos ñ
Contidos Situación sociolingüística do galego. Linguas no estado. Prexuízos.
Criterios de
avaliación

Situación sociolingüística do galego. Linguas no estado. Prexuízos.

Estándares  de
aprendizaxe

Coñece a situación sociolingüística do galego, as linguas no estado e
os prexuízos.

Competencias CCL

Obxectivos  ñ o
Contidos Variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas.
Criterios de
avaliación

Variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas.

Estándares  de
aprendizaxe

Coñece as variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas.

Competencias CCL, CSC

Bloque 5. Educación literaria.

Obxectivos  h l
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Contidos A literatura galega até 1916.
Criterios de
avaliación

A literatura galega até 1916.

Estándares  de
aprendizaxe

Identifica épocas da literatura galega até 1916.

Competencias CCL

Obxectivos  h l
Contidos Textos da literatura até 1916.
Criterios de
avaliación

Textos da literatura até 1916.

Estándares  de
aprendizaxe

Le e comenta textos da literatura até 1916.

Competencias CCL

Obxectivos  h
Contidos Lecturas de textos literarios até 1916.
Criterios de
avaliación

Lecturas de textos literarios até 1916.

Estándares  de
aprendizaxe

Le textos literarios até 1916, escribe e debate sobre eles..

Competencias CCL

Obxectivos  B h l
Contidos Traballos sobre textos literarios até 1916.
Criterios de
avaliación

Traballos sobre textos literarios até 1916.

Estándares  de
aprendizaxe

Elabora traballos sobre textos literarios até 1916.

Competencias CCL

Obxectivos  e h l
Contidos Consulta fontes de información e uso de TIC.
Criterios de
avaliación

Consulta fontes de información e uso de TIC.

Estándares  de
aprendizaxe

Consulta fontes de información e usa TIC.

Competencias CCL, CD

Obxectivos  h l n
Contidos (Re) creación de textos literarios.
Criterios de
avaliación

(Re) creación de textos literarios.

Estándares  de
aprendizaxe

(Re) crea textos literarios. Desenvolve o gusto pola escrita.

Competencias CCL, CCEC
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CUARTO CURSO DA E.S.O.

- Comprensión do tema primordial dun texto, así como dos seus aspectos secundarios.

- Ser quen de ler un texto en voz alta con todos os matices fónicos que se requiren para reflectir

todo o seu valor significativo.

- Aterse ás normas gramaticais e ortográficas, coñecendo o contexto que as explica.

- Empregar os elementos conectivos máis adecuados para a expresión que se pretende.

- Detectar  decontado os  recursos  literarios máis  usuais,  como a  metáfora,  a  metonimia,  as

paráfrases, etc.

- Utilizar unha  terminoloxía axeitada de análise sintáctica, delimitando con precisión as súas

estruturas e os elementos funcionais que as integran.

- Adquirir un léxico e fraseoloxía pertencente a diferentes campos semánticos.

- Diferenciar con claridade as vogais medias abertas das medias fechadas, así como identificar e

realizar o /N/ velar e outros trazos consonánticos.

- Asimilación crítica da situación sociolingüística en que vive a sociedade galega, coñecendo os

aspectos  legais  e  contextualizando  o  plurilingüismo  en  situacións  diglósicas  e/ou  de

dependencia.

- Estudo da  literatura galega do século XX, facéndoa chegar  até  a  actualidade (primeira  e

segunda década do século XXI).

- Coñecemento, a través de textos e pequenas explicacións teóricas, das tentativas renovadoras

de Noriega Varela, así como da importancia de Ramón Cabanillas no contexto das Irmandades da

Fala.

- Comprender  a  achega  fundamental  do  “grupo”  e  da  xeración  Nós co  seu  traballo

multidisciplinar. Ler textos representativos de Castelao, de Otero Pedrayo, de Vicente Risco, e

iniciarse na análise de textos narrativos ao tempo que se comprende a realidade contextual a que

estes aluden.

- Comprender o fenómeno das vangardas (os “ismos”) e valorizar o estar “à la page” dos poetas

galegos, o que contrasta, non en tanto, coa situación desfavorecida do pobo, á marxe sen dúbida
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do  que  acontece  no  plano  culto.  Ler  poemas  de  Manuel  Antonio,  Amado  Carballo,  Álvaro

Cunqueiro, Iglesia Alvariño, etc.

- Comprender a ruptura que supón a  guerra civil de 1936, a ditadura militar e o contexto da

posguerra, no proceso de recuperación cultural levado a cabo nos anos precedentes.

- Estudar  con  claridade  a  literatura  de  posguerra,  valorizando  o  contexto  e  coñecendo  as

principais liñas temáticas que desenvolven as xeracións que se dan cita no panorama editorial

arredor dos anos cincuenta: a xeración do 36 (Cunqueiro, Celso Emilio, Carvalho Calero, Díaz

Castro...), a xeración ponte ou “promoción de enlace” (Luz Pozo, Antón Tovar, Cuña Novás) e a

xeración dos cincuenta (Méndez Ferrín, Manuel María, Uxío Novoneyra, Bernardino Graña,

Xohana Torres, María Xosé Queizán...).

- Coñecer  as achegas destas xeracións ao xénero poético,  mais  tamén a importante creación

narrativa de Blanco Amor, Cunqueiro, Fole, Neira Vilas, Carlos Casares, Méndez Ferrín, María

Xosé Queizán, etc., e igualmente a orixinalidade de Cunqueiro na creación teatral.

- No  profuso  panorama editorial  que  se  estende  desde  1980  até  os  nosos  días,  os  alumnos

deberán  abordar  o  máis  salientábel  da  produción  poética,  narrativa,  dramática  e  mesmo

ensaística, desde a chamada xeración dos 80 ás voces hoxe máis novidosas. Algunhas como a de

Manuel Rivas, Xavier Seoane, Suso de Toro, Pilar Pallarés, Xosé María Álvarez Cáccamo...,

Yolanda Castaño, Olga Novo, etc., son imprescindíbeis na ollada desde hoxe.

- O estudo da literatura deberá ser activo, combinando a lectura coa interpretación, a audición

coa emisión oral e mesmo, se é posíbel, coa tentativa de creación.

- O alumnado, neste último ano da educación secundaria obrigatoria, deberá ser consciente  da

realidade sociolingüística que vive o país, para o cal se lle dará a información adecuada e, o

que é máis importante, facilitaránselle as vías para eles mesmos poder acceder directamente á

información.

4º de ESO

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B1.1.  Comprensión  e
interpretación  de
textos  propios  dos
medios  de
comunicación
audiovisual,  con
especial atención aos
xéneros  de  carácter
argumentativo.

➢ B1.1.  Identificar  a  intención
comunicativa  implícita  e
explícita,  o  tema,  a  idea
principal e as secundarias, a
tese  e  os  argumentos  de
textos  propios  dos  medios
de  comunicación
audiovisual.

➢ LGB1.1.1.  Comprende  o  sentido  global
de  textos  orais  dos  medios  de
comunicación  audiovisuais,  identifica  o
propósito,  a  tese  e  os  argumentos  de
noticias  debates  ou  declaracións,
determina o tema e recoñece a intención
comunicativa do/da falante.

➢ CCL

➢ LGB1.1.2.  Distingue as  partes  nas  que
se  estruturan  as  mensaxes  orais,  o
tema,  así  como  a  idea  principal  e  as
secundarias.

➢ CCL

➢ LGB1.1.3.  Analiza  criticamente  tanto  a
forma  como  o  contido  de  noticias,
debates  e  procedentes  dos  medios  de
comunicación e recoñece a validez dos
argumentos.

➢ CCL

➢ CAA

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B1.2.  Comprensión  e
análise  de  textos
publicitarios  dos
medios  de
comunicación
audiovisual.

➢ B1.2.  Comprender  e  analizar
textos  expositivos  e
publicitarios,  diferenciar  neles
información,  opinión  e
persuasión.

➢ LGB1.2.1.  Distingue  entre  opinión  e
persuasión  en  mensaxes  publicitarias
orais  e  identifica  as  estratexias  de
enfatización.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais
dos textos orais: no plano fónico (xogos
fónicos),  no  plano  morfosintáctico
(condensación, concisión e economía) e
no  plano  léxico-semántico  (léxico
connotativo, simbólico e atractivo para o
receptor).

➢ CCL

➢ CSEIEE

➢ LGB1.2.3.  Analiza  os  elementos  non
verbais,  en especial a imaxe (mensaxe
icónica)  e  o  son  (diálogo,  ruídos  e
música),  en  anuncios  publicitarios  ou
outro tipo de comunicacións orais.

➢ CLL

➢ CCEC

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B1.3.  Comprensión  e
interpretación  de
textos  orais
expositivos  e
argumentativos  do
ámbito  educativo
(presentacións,
relatorios  e
intervencións  en
mesas redondas).

➢ B1.3.  Comprender  e
interpretar  textos  orais
expositivos  e
argumentativos utilizados no
ámbito  educativo
(presentacións,  relatorios  e
intervencións  en  mesas
redondas).

➢ LGB1.3.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  tese  e  os  argumentos
dos  debates,  relatorios  e  mesas
redondas do ámbito educativo e elabora
un esquema ou resumo.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.3.2.  Recoñece os procedementos
lingüísticos para manifestarse a favor ou
en contra dunha opinión ou postura.

➢ CCL

➢ CSC

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B1.4.  Comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
orais  de  natureza
diversa.

➢ B1.4.  Comprender,
interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos
orais.

➢ LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias,  de  calquera  texto  oral,
formal ou informal, producido na variante
estándar ou en calquera das variedades
dialectais.

➢ CCL
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

➢ a

➢ c

➢ d

➢ h

➢ B1.5.
Desenvolvemento  de
habilidades  de
escoita  activa,  cunha
actitude  de  interese,
de  cooperación  e  de
respecto.

➢ B1.5. Coñecer, usar e valorar
a adecuación, a coherencia,
a  cohesión  e  a  claridade
expositiva, así como normas
de  cortesía  nas
intervencións  orais  propias
da  actividade  educativa,
tanto  espontáneas  como
planificadas.

➢ LGB1.5.1.  Identifica  os  recursos  que
proporcionan adecuación,  coherencia  e
cohesión ao discurso.

➢ CCL

➢ LGB1.5.2.  Coñece  e  aplica  as  normas
que  rexen  a  cortesía  na  comunicación
oral e respecta as opinións alleas.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB1.5.3.  Recoñece a  importancia  dos
aspectos prosódicos (entoación, pausas,
ton,  timbre  e  volume),  a  linguaxe
corporal adecuada (mirada e posición do
corpo),  así  como  o  autocontrol  das
emocións ao falar en público.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIEE

➢ h

➢ o

➢ B1.6.  Participación
nas  producións  orais
cunha  fonética  e
prosodia  correcta,
valoración  desta
pronuncia  e  actitude
crítica  ante  os
prexuízos  que  se
poidan asociar a ela.

➢ B1.6.  Participar  oralmente
cunha  fonética  e  prosodia
correcta,  valorar  esta
pronuncia  e  amosar  unha
actitude  crítica  ante  os
prexuízos  que  se  poidan
asociar a ela.

➢ LGB1.65.1.  Recoñece a  emisión  dunha
pronuncia  galega correcta,  identifica  os
erros na produción oral allea e produce
discursos orais que respectan as regras
prosódicas e fonéticas da lingua galega.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.6.2.  Recoñece  e  rexeita
argumentadamente os prexuízos que se
poidan  asociar  á  pronuncia  propia  da
lingua galega.

➢ CAA

➢ CSC

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

➢ CCL

➢ CCEC

➢ h

➢ o

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

➢ 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.

➢ CLL

➢ CSC

➢ LGB1.7.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas
respectando  as  regras  morfosintácticas
desta lingua, en especial a colocación do
pronome  átono,  así  como  a  fonética
galega  (pronuncia  das  sete  vogais,  n
velar e fonema fricativo palatal xordo).

➢ CCL

➢ LGB1.7.3.  Emprega  nas  intervencións
orais espontáneas expresións propias do
galego:  infinitivo  conxugado  e
fraseoloxía adecuada.

➢ CCL

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

➢ CCL

➢ a ➢ B1.8. Escoita crítica e
reflexiva  que  permite

➢ B1.8. Manifesta una actitude
crítica  e  reflexiva  que

➢ LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura
crítica  ante  as  mensaxes

➢ CCL

58

 
IES  AGRA DO ORZÁN
Rúa Alcalde Liaño Flores, s/n 
 15010 A  Coruña
Tel.: 981 881880080



 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

➢ c

➢ d

➢ h

identificar prexuízos e
mensaxes
discriminatorias.

permite identificar prexuízos
e  mensaxes
discriminatorias.

discriminatorias  que  proveñen  dos
medios de comunicación.

➢ CAA

➢ LGB1.8.2.  Rexeita  argumentadamente
os usos lingüísticos que levan implícitos
prexuízos ou discriminacións.

➢ CCL

➢ CSC

➢ a

➢ b

➢ e

➢ g

➢ h

➢ o

➢ B1.9. Coñecemento e
uso  progresivamente
autónomo  das
estratexias
necesarias  para  a
produción  de  textos
orais,  de  técnicas
para aprender a falar
en público e uso das
TIC.

➢ B1.9.  Realizar  exposicións
orais  planificadas  e  claras
de  traballos  e  de
informacións de actualidade,
coa axuda das TIC.

➢ LGB1.9.1.  Planifica  a  produción  oral,
estrutura o contido, revisa os borradores
e esquemas.

➢ CAA

➢ CCL

➢ LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma
clara  e  ordenada  e  con  corrección
gramatical.

➢ CCL

➢ LGB1.9.3.  Utiliza o rexistro adecuado á
situación comunicativa.

➢ CCL

➢ LGB1.9.4.  Emprega  axeitadamente  os
elementos  prosódicos  e  (entoación  e
pronuncia axeitada, pausas, ton,  timbre
e volume), a linguaxe corporal (mirada e
posición  do  corpo)  así  como  o
autocontrol  das  emocións  ao  falar  en
público.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIEE

➢ LGB1.9.5.  Emprega  as  TIC  para
documentarse  bibliograficamente,
revisar  gramaticalmente  o  texto  e
elaborar  unha  presentación  atractiva  e
innovadora.

➢ CD

➢ CAA

➢ CCL

➢ b

➢ h

➢ B1.10.  Aplicación  dos
coñecementos
gramaticais  á
avaliación  e  mellora
da  expresión  oral  e
recoñecemento  en
exposicións  orais
propias  e  alleas  das
dificultades
expresivas

➢ B1.10.  Aplicar  os
coñecementos gramaticais á
avaliación  e  mellora  da
expresión  oral  e  recoñecer
en exposicións orais propias
e  alleas  as  dificultades
expresivas.

➢ LGB1.10.1.  Recoñece  erros
(incoherencias,  repeticións,
ambigüidades,  pobreza  léxica,  erros
fonética  e  entoación  inadecuada)  nos
discursos propios e alleos para evitalos
nas súas producións.

➢ CCL

➢ CAA

➢ a

➢ c

➢ d

➢ h

➢ B1.11.  Participación
activa e argumentada en
debates  nos  que  se
expresen  opinións
acerca  dun  tema  de
actualidade.

➢ B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente  en
debates  nos  que  se
expresen  opinións  acerca
dun tema de actualidade.

➢ LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.112 Aplica as normas que rexen a
cortesía na comunicación oral, respecta
as  quendas  e  as  opinións  alleas  e
emprega  unha  linguaxe  non
discriminatoria.

➢ CCL

➢ CSC

➢ a

➢ d

➢ B1.12.  Participación
en  interaccións  orais
sobre  temas  de

➢ B1.12.  Participar  en
interaccións sobre temas de
interese  persoal,  ou  social

➢ LGB1.12.1.  Desenvólvese  con  eficacia
en situacións que xorden na vida diaria
así como noutras de estudo ou traballo e

➢ CCL

➢ CSC
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

➢ h

➢ l

➢ ñ

interese  persoal  ou
social  ou  asuntos  da
vida  cotiá,  en
diferentes rexistros.

ou  asuntos  da  vida  cotiá,
nun  rexistro  formal,  neutro
ou informal.

participa en conversas informais. ➢ CSIEE

➢ CCEC

➢ h

➢ o

➢ B1.13.  Valoración  da
lingua  oral  como  un
instrumento  de
aprendizaxe  e  de
relación social.

➢ B2.13.  Valorar  a  lingua  oral
como un instrumento útil na
aprendizaxe e nas relacións
sociais.

➢ LGB2.13.1.  Identifica  e  describe  os
valores  da  lingua  oral  como  un
instrumento  útil  na  aprendizaxe,  así
como  para  relacionarse  cos  demais  e
enriquecerse como persoa.

➢ CCL

➢ CAA

➢ CSC

➢ CSIEE

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

➢ b

➢ f

➢ h

➢ B2.1. Uso de técnicas
e  estratexias  que
facilitan  a  lectura
comprensiva e crítica
de textos.

➢ B2.1. Empregar estratexias e
técnicas  que  faciliten  a
lectura comprensiva e crítica
dos textos

➢ LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias
que  facilitan  a  análise  do  contido
(resumos,  cadros,  esquemas  e  mapas
conceptuais).

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB2.1.2.  Aplica  os  coñecementos
lingüísticos  propios  (gramaticais  e
léxicos) e recursos alleos (dicionarios e
outras  fontes  de  documentación)  para
solucionar problemas de comprensión.

➢ CCL

➢ LGB2.1.3.  Elabora  o  esquema
xerarquizado de ideas dun texto.

➢ CCL

➢ LGB2.1.4. Deduce información global do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.

➢ CCL

➢ LGB2.1.5.  Entende  o  significado  de
palabras  propias  do  rexistro  culto  e
incorpóraas ao seu discurso.

➢ CCL

➢ CAA

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B2.2.  Comprensión  e
interpretación  de
textos propios da vida
cotiá  relacionados  co
ámbito  laboral,
administrativo  e
comercial.

➢ B2.2.  Comprender  e
interpretar  textos  escritos
propios  da  vida  cotiá
pertencentes  ao  ámbito
laboral,  administrativo  e
comercial.

➢ LGB2.2.1.  Identifica  a  intención
comunicativa, o tema e os subtemas de
escritos  propios  da  vida  cotiá
relacionados  co  ámbito  laboral,
administrativo e comercial.

➢ CCL

➢ LGB2  2.2.  Comprende,  interpreta  e
valora  textos  propios  da  vida  cotiá
pertencentes a distintos ámbitos: laboral
(currículo,  carta  de  presentación,  ficha
de  contratación  en  empresas  e  redes
sociais de procura de emprego, contrato,
nómina  e  vida  laboral),  administrativo
(carta  administrativa  e  solicitude  ou
instancia)  e comercial  (carta comercial,
carta  de  reclamación  e  impreso
administrativo de reclamación).

➢ CCL

➢ CSC

➢ d ➢ B2.3.  Comprensión  e
interpretación  de

➢ B2.3.  Comprender  e
interpretar  textos

➢ LGB2  3.1.  Comprende  textos
relacionados co ámbito educativo, tanto

➢ CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

➢ e

➢ h

textos  relacionados
co  ámbito  educativo,
tanto  materiais  de
consulta  (dicionarios,
glosarios,
enciclopedias,  etc.),
como libros de texto e
recursos  de  temas
especializados  en
internet.

relacionados  co  ámbito
educativo, tanto materiais de
consulta  (dicionarios,
glosarios,  enciclopedias,
etc.), como libros de texto e
recursos  de  temas
especializados en internet.

materiais  de  consulta  (dicionarios,
glosarios,  enciclopedias,  etc.),  como
libros  de  texto  e  recursos  de  temas
especializados en internet.

➢ CD

➢ LGB2.3.2.  Interpreta  a  información  de
mapas, gráficas, diagramas.

➢ CCL

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B2.4.  Comprensión  e
interpretación  de
textos
argumentativos.

➢ B2.4.  Comprender  e
interpretar  textos
argumentativos.

➢ LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención
comunicativa de textos argumentativos.

➢ CCL

➢ LGB2.4.4.2.  Elabora  a  súa  propia
interpretación  a  partir  dos  argumentos
expresados nun texto.

➢ CCL

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B2.5.  Comprensión  e
interpretación  de
textos  xornalísticos
de  opinión:  carta  ao
director,  editorial,
columna  e  artigo  de
opinión.

➢ B2.5.  Comprende  e
interpreta  textos
xornalísticos  de  opinión:
carta  ao  director,  editorial,
columna e artigo de opinión.

➢ LGB2.5.1.  Diferencia  os  trazos
característicos  dos  textos  xornalísticos
de  opinión:  carta  ao  director,  editorial,
columna e artigo de opinión.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB2.5.2.  Valora  a  intención
comunicativa  dun  texto  xornalístico  e
distingue  entre  información,  opinión  e
persuasión.

➢ CCL

➢ CSC

➢ d

➢ e

➢ h

➢ B2.6.  Comprensión  e
interpretación  das
mensaxes explícitas e
implícitas  que
transmiten  os  textos
publicitarios  dos
medios  de
comunicación.

➢ B2.6.  Comprende  e
interpreta  as  mensaxes
explícitas  e  implícitas  que
transmiten  os  textos
publicitarios  dos  medios  de
comunicación.

➢ LGB2.6.1.  Comprende  e  interpreta  as
mensaxes  explícitas  e  implícitas  que
transmiten  os  textos  publicitarios  dos
medios de comunicación (anuncios).

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura
crítica  ante  as  mensaxes  persuasivas
que  proveñen  dos  medios  de
comunicación.

➢ CCL

➢ CSC

➢ c

➢ d

➢ h

➢ B2.7. Lectura crítica e
reflexiva  que  permita
identificar  usos
lingüísticos
discriminatorias.

➢ B2.7.  Identificar  os  usos
lingüísticos  que  conteñan
prexuízos  ou  mensaxes
discriminatorias.

➢ LGB2  7.1.  Reflexiona  sobre  os  usos
lingüísticos  que  levan  implícitos
prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB2.7.2.  Detecta  prexuízos  e
mensaxes discriminatorias implícitas nos
textos de medios de comunicación con
especial atención á publicidade.

➢ CCL

➢ CSC

➢ b

➢ e

➢ f

➢ h

➢ B2.8.  Uso  autónomo
dos  recursos  que
ofrecen as bibliotecas
e  as  TIC  para  obter
información
complementaria.

➢ B2.8.  Usar  e  seleccionar
materiais  de  consulta  das
bibliotecas e doutras  fontes
de  información  impresa  ou
en formato dixital.

➢ LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir
da  consulta  de  materiais  en  distintos
soportes.

➢ CCL

➢ CD

➢ CSC

➢ LGB2.8.2.  Sérvese  dos  recursos  que
ofrecen  as  bibliotecas  ou  as  TIC  para
integrar  os  coñecementos  adquiridos
nos seus escritos.

➢ CCL

➢ CD
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➢ CAA

➢ CSC

➢ b

➢ f

➢ h

➢ B2.9. Uso de técnicas
e  estratexias  para
producir  textos
escritos  adecuados,
coherentes  e  ben
cohesionados  desde
o  punto  de  vista
comunicativo
(planificación,
organización,
redacción e revisión).

➢ B2.9. Empregar estratexias e
técnicas  axeitadas  para
producir escritos adecuados,
coherentes  e  ben
cohesionados desde o punto
de  vista  comunicativo
(planificación,  organización,
redacción e revisión).

➢ LGB2.9.1.  Utiliza  distintas  técnicas  de
planificación  para  organizar  o  seu
discurso (diferentes tipos de esquemas e
mapas conceptuais).

➢ CCL

➢ LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en
función  da  tipoloxía  textual  e  do  acto
comunicativo.

➢ CCL

➢ LGB2.9.3.  Ordena  as  ideas  e  estrutura
os  contidos  en  unidades  sintácticas
consecutivas  e  encadeadas  con
conectores  e  outros  elementos  de
cohesión.

➢ CCL

➢ LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas
e as normas morfosintácticas e sérvese
das  ferramentas  lingüísticas  ao  seus
alcance  (correctores,  dicionarios  e
gramáticas)  para  aplicalas
correctamente.

➢ CCL

➢ CD

➢ LGB2.9.5.  Revisa  o  texto  para
comprobar  que  a  organización  dos
contidos do texto é correcta e que non
se  cometen  erros  ortográficos,
gramaticais,  de  formato  ou  de
presentación.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ f

➢ h

➢ B2.10. Utilización das
TIC  para  corrixir  e
mellorar  a
presentación  dos
escritos, para difundir
os  textos  propios,
coñecer outros alleos
e  intercambiar
opinións.

➢ B2.10.  Empregar  as  TIC
para  corrixir  e  mellorar  a
presentación  dos  escritos,
para  difundir  os  textos
propios,  coñecer  outros
alleos  e  intercambiar
opinións.

➢ LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección
dos  textos:  corrector  ortográfico  do
procesador de textos, dicionarios en liña
e  outras  páxinas  especializadas  no
estudo da lingua galega.

➢ CCL

➢ CD

➢ CAA

➢ LGB2.10.2. Usa procesadores de textos
para  mellorar  a  presentación  dos  seus
escritos, especialmente na presentación
dos  seus  traballos  educativos,
atendendo  a  cada  unha  das
funcionalidades  de  cada  elemento:
encabezamento  e  pé  de  páxina,
numeración  de  páxinas,  índice,
esquemas etc.

➢ CCL

➢ CD

➢ LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de
divulgación  de  textos  propios,  de
coñecemento  doutros  alleos  e  de
intercambio de opinións.

➢ CCL

➢ CD

➢ CSC

➢ b ➢ B2.11.  Produción,  en
soporte  impreso  ou

➢ B2.11. Producir, respectando
as  súas  características

➢ LGB2.11.1.  Produce,  respectando  as
súas  características  formais  e  de

➢ CCL
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➢ e

➢ h

dixital,  de  textos
propios  da vida cotiá
pertencentes  ao
ámbito  laboral,
administrativo  e
comercial.

formais e de contido, textos
propios  da  vida  cotiá
pertencentes  a  distintos
ámbitos  tanto  en  formato
papel como dixital:  laborais,
administrativos e comerciais.

contido,  e  en  soporte  tanto  impreso
como dixital, textos propios da vida cotiá
pertencentes a distintos ámbitos: laboral
(currículo,  carta  de  presentación,  ficha
de  contratación  en  empresas  e  redes
sociais  de  procura  de  emprego),
administrativo  (carta  administrativa  e
solicitude  ou  instancia)  e  comercial
(carta comercial, carta de reclamación e
impreso administrativo de reclamación).

➢ CD

➢ CSC

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B2.12.  Produción,  en
soporte  impreso  ou
dixital,  de  cartas  á
dirección  e  columnas
de opinión.

➢ B2.12.  Producir,  en  soporte
impreso ou  dixital,  cartas  á
dirección  e  columnas  de
opinión.

➢ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou
dixital, cartas á dirección e columnas de
opinión.

➢ CCL

➢ CD

➢ CSC

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B2.13.  Composición
en  soporte  impreso
ou  dixital  de  textos
argumentativos,
redactados a partir da
información obtida de
distintas fontes.

➢ B2.13.  Producir  en  soporte
impreso  ou  dixital  textos
argumentativos,  redactados
a  partir  da  información
obtida de distintas fontes.

➢ LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso
ou  dixital,  textos  argumentativos,
redactados a partir da información obtida
de distintas fontes.

➢ CCL

➢ CD

➢ CSC

➢ LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou
dixital,  un texto argumentativo propio a
partir dun tema dado sen documentación
previa.

➢ CCL

➢ CD

➢ LGB2.13.3.  Sintetiza  a  información  e
resume textos argumentativos  sen
repetir nin parafrasear o texto de partida.

➢ CCL

➢ d

➢ h

➢ B2.14.  Valoración  da
escritura  como  un
instrumento  de
aprendizaxe,  de
relación  social  e
enriquecemento
persoal.

➢ B2.14.  Valorar  a  escritura
como un instrumento moi útil
na  aprendizaxe,  nas
relacións  sociais  e  no
desenvolvemento  do
individuo.

➢ LGB2.14.1.  Identifica  e  describe  os
valores  da  escritura  non só  como  una
ferramenta  para  organizar  os
pensamentos  senón  tamén  como  un
instrumento  para  relacionarse  cos
demais e enriquecerse como persoa.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CCEC

Bloque 3. Funcionamento da lingua

➢ b

➢ e

➢ l

➢ B3.1.
Recoñecemento,
explicación  e  uso  de
léxico suficientemente
amplo e preciso,  con
incorporación  de
fraseoloxía  e  de
vocabulario temático.

➢ B3.1.  Recoñecer  e  explicar
os valores de léxico preciso
de  diferentes  categorías
gramaticais,  así  como  da
fraseoloxía.

➢ LGB3.1.1.  Recoñece,  explica  e  usa  un
léxico  amplo  e  preciso  de  diferentes
categorías gramaticais.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa
fraseoloxía diversa da lingua galega nas
súas producións orais e escritas.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ l

➢ B3.2. Recoñecemento
e  uso  das  formas
verbais  da  lingua
galega  e  das
perífrases.

➢ B3.2.  Recoñecer  e  usar
correctamente  as  formas
verbais  e  as  perífrases
verbais da lingua galega.

➢ LGB3.2.1.  Recoñece  e  usa
correctamente  as  formas  verbais  e  as
perífrases  verbais  da  lingua  galega  e
distingue os diversos tipos.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b ➢ B3.3. ➢ B3.3.  Recoñecer  e  explicar ➢ LGB3.3.1.  Recoñece  e  explica  os ➢ CCL
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➢ e

➢ i

Recoñecemento,
explicación e uso dos
procedementos  de
creación de palabras.

os  procedementos  de
creación  de  palabras,  os
valores dos morfemas e as
súas  posibilidades
combinatorias  para  crear
novos termos e identificar a
súa  procedencia  grega  ou
latina.

procedementos de creación de palabras. ➢ CAA

➢ LGB3.3.2.  Crea  palabras  novas
utilizando os procedementos de creación
léxica.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.3.3.  Recoñece  os  valores  de
prefixos  e  sufixos  e  as  súas
posibilidades  combinatorias  para  crear
novas palabras.

➢ CCL

➢ LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega
ou latina de prefixos e sufixos habituais
no uso da lingua galega.

➢ CCL

➢ a

➢ d

➢ e

➢ B3.4.  A  fonética  e  a
fonoloxía  do  galego,
con especial atención
a  posibles
interferencias
(apertura  das  vogais
de  grao  medio,  o  n
velar ou a entoación).

➢ B3.4.  Recoñecer  e  usar  a
fonética da lingua galega.

➢ LGB3.4.1.  Recoñece  e  usa
adecuadamente  a  fonética  da  lingua
galega,  con  especial  atención  á
entoación, ás vogais de grao medio e ao
n velar.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ n

➢ l

➢ B3.5.  Uso  eficaz  dos
dicionarios  e  doutras
fontes  de  consulta,
tanto  en  papel  como
en  soporte
electrónico,
especialmente  sobre
cuestións  de  uso
(semántico  e
sintáctico)  e  de
normativa.

➢ B3.5.  Usar  eficazmente  os
dicionarios  e  outras  fontes
de consulta,  tanto en papel
como en soporte electrónico,
para resolver  dúbidas,  para
progresar  na  aprendizaxe
autónoma e para enriquecer
o propio vocabulario.

➢ LGB3.5.1.  Usa  eficazmente  os
dicionarios e outras fontes de consulta,
tanto  en  papel  como  en  soporte
electrónico,  especialmente  sobre
cuestións  de  uso  (semántico  e
sintáctico) e de normativa, para resolver
dúbidas,  e  para  progresar  na
aprendizaxe autónoma e para ampliar o
seu vocabulario.

➢ CCL

➢ CD

➢ b

➢ e

➢ B3.6.  Aplicación  e
valoración  das
normas ortográficas e
morfolóxicas  da
lingua galega.

➢ B3.6.  Aplica  e  valora  as
normas  ortográficas  e
morfolóxicas  da  lingua
galega.

➢ LGB3.6.1.  Aplica  correctamente  as
normas  ortográficas  e  morfolóxicas  da
lingua  galega  nos  discursos  orais  e
escritos.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e
social  das  normas  ortográficas  e
morfolóxicas da lingua galega.

➢ CCL

➢ e ➢ B3.7.  Análise  e  uso
reflexivo  da  puntuación
en relación coa cohesión
sintáctica.

➢ B3.7.  Analizar  e  usar
correctamente a puntuación,
de  acordo  coa  cohesión
sintáctica.

➢ LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a
puntuación,  de  acordo  coa  cohesión
sintáctica.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ B3.8.  As  principais
regras  de
combinación
impostas  polos
predicados en función
dos seus argumentos;

➢ B3.8.  Recoñecer  e  usar
enunciados  e  oracións,
identificando  as  principais
regras  de  combinación
impostas polo verbos.

➢ LGB3.8.1.  Recoñece  enunciados  e
identifica  a  palabra  nuclear  que  o
organiza sintáctica e semanticamente.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna
das oracións, identificando o verbo e os

➢ CCL
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estruturas  sintácticas
e  tipos  de  oración
segundo  a  natureza
do predicado.

seus complementos.

➢ LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos
elementos da estrutura sintáctica galega.

➢ CCL

➢ LGB3.8.4.  Clasifica oracións segundo a
natureza do predicado.

➢ CCL

➢ LGB3.8.5.  Usa a terminoloxía sintáctica
correcta.

➢ CCL

➢ e

➢ h

➢ B3.9. Recoñecemento
e  uso  reflexivo  dos
nexos  e  conectores
textuais  máis
comúns, en particular
os  de  causa  e
consecuencia,  os  de
condición  e  hipótese
e  os  conclusivos,  e
mais  dos
mecanismos  de
cohesión textual.

➢ B3.9.  Recoñecer,  explicar  e
usar  os  nexos  textuais  de
causa,  consecuencia,
condición,  hipótese  e  os
conclusivos,  así  como  os
mecanismos  gramaticais  e
léxicos de cohesión interna.

➢ LGB3.9.1.  Recoñece,  explica  e  usa  os
nexos textuais de causa, consecuencia,
condición, hipótese e os conclusivos, así
como  os  mecanismos  gramaticais  e
léxicos de cohesión interna.

➢ CCL

➢ CAA

➢ e ➢ B3.10.  Identificación
da  estrutura  dun
texto,  a  construción
dos  parágrafos  e  a
vinculación  e
progresión  temáticas
en  textos  alleos  e
propios, e elaboración
de  textos  de  acordo
con  estes
parámetros.

➢ B3.10.  Identifica
adecuadamente  en  textos
alleos e propios a estrutura,
a construción e xustificación
dos  parágrafos,  a
vinculación  e  progresión
temáticas,  e  elabora  textos
de  acordo  con  estes
parámetros.

➢ LGB3.10.1.  Identifica  a  estrutura  do
texto, en construcións propias e alleas.

➢ CCL

➢ LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente
a  división  en  parágrafos  de  textos
propios e alleos.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.10.3.  Identifica  a  progresión
temática en textos propios e alleos.

➢ CCL

➢ LGB3.10.4.  Elabora  textos  cunha
estrutura  apropiada,  divididos  en
parágrafos  e  empregando  os
mecanismos de progresión temática.

➢ CLL

➢ a

➢ b

➢ e

➢ B3.11. Identificación e
explicación dos trazos
que  permiten
diferenciar e clasificar
os  xéneros  textuais,
especialmente  os
argumentativos.

➢ B3.11.  Identificar  e  explicar
os  trazos  que  permiten
diferenciar  e  clasificar  os
xéneros  textuais,
especialmente  os
argumentativos.

➢ LG3.11.1.  Identifica  e  describe  a
estrutura  e  os  trazos  lingüísticos  dos
diferentes  xéneros  textuais,
especialmente  nos  argumentativos,  e
aplícaos nas producións propias.

➢ CCL

➢ LGB3.11.2.  Recoñece  nun  texto,  e
emprega  nas  producións  propias,  os
distintos  procedementos  lingüísticos
para a expresión da subxectividade.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ B3.12.  Adecuación
dos textos en función
do contexto, do tema
e do tipo de texto.

➢ B3.12.  Xustifica  a
adecuación  dos  textos,  en
función do contexto, do tema
e  do  xénero  e  elabora
producións  propias  cunha
adecuación apropiada.

➢ LGB3.12.1.  Xustifica  a  adecuación  das
producións  en  función  do  contexto,  do
tema e do xénero textual.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.12.2.  Elabora  producións
lingüísticas cunha adecuación apropiada

➢ CCL
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ao  contexto,  ao  tema  e  ao  xénero
textual.

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B3.13.  Participación
en  proxectos
(elaboración  de
materiais  multimedia,
folletos,  carteis,
recensión de libros e
películas,  etc.)  nos
que se utilicen varias
linguas,  tanto
curriculares  como
outras  presentes  no
centro  docente,
relacionados  cos
elementos
transversais  e nos
que  se  eviten
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais.

➢ B3.13.  Participar  en
proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión
de  libros  e  películas,  etc.)
nos  que  se  utilicen  varias
linguas,  tanto  curriculares
como  outras  presentes  no
centro docente, relacionados
cos  elementos  transversais
e nos  que  se  eviten
estereotipos  lingüísticos  ou
culturais.

➢ LGB3.13.1.  Participa  en  proxectos
(elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión  de  libros  e
películas, obras de teatro, etc.) nos que
se utilizan varias linguas e relacionados
cos  elementos  transversais,  evita
estereotipos  lingüísticos  ou  culturais  e
valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ B3.14. Identificación e
progresiva  utilización
dos  coñecementos
sobre as linguas para
desenvolver  unha
competencia
comunicativa
integrada.

➢ B3.14.  Reflexionar  sobre  o
sistema e as normas de uso
das  linguas,  mediante  a
comparación  e
transformación  de  textos,
enunciados  e  palabras,  e
utilizar  estes  coñecementos
para  solucionar  problemas
de  comprensión  e  para  a
produción de textos.

➢ LGB3.14.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos de ámbito contextual, textual,
oracional e da palabra, desenvolvidos no
curso nunha das linguas, para mellorar a
comprensión  e  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

➢ CCL

➢ CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade.

➢ ñ

➢ o

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

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

➢ B4.3. A lusofonía nas
linguas do mundo no
século XXI.

➢ B4.1. Valorar as linguas como
medios  de  relación
interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo, apreciar
o  plurilingüismo  como
expresión  da  riqueza  cultural
da  humanidade  e  coñecer  e
describir  o papel da lusofonía
nas  linguas  do  mundo  no
século XXI.

➢ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de
relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade  dun  pobo  e  argumenta
fundamentadamente e cun discurso propio
a súa postura.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ LGB4.1.2.  Valora  o  plurilingüismo
inclusivo,  desde  a  lingua  propia,  como
expresión  da  riqueza  cultural  da
humanidade  e  argumenta  cun  discurso
propio a súa postura.

➢ CCL

➢ LGB4.1.3.  Coñece  os  territorios  que
forman  parte  da  comunidade  lusófona  e
sabe  describir  a  súa  importancia  dentro
das linguas do mundo no século XXI.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.1.4.  Incorpora  á  súa  práctica  cotiá
os  principais  recursos  da  rede  en
portugués  (buscadores,  enciclopedias  e
portais de noticias).

➢ CCL

➢ CSC

➢ CD
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➢ ñ

➢ o

➢ B4.4.  Situación
sociolingüística  de
Galicia.  A  presenza
da lingua galega nos
principais  ámbitos  e
contextos  sociais  e
privados.  Tendencias
de evolución.

➢ B4.2.  Describir  e  analizar  a
situación  sociolingüística  de
Galicia atendendo á presenza
da lingua galega nos principais
ámbitos e contextos sociais e
privados  así  como  ás
tendencias de evolución.

➢ LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación
estatal  e  autonómica  básica  en  materia
lingüística.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.2.2.  Describe  acertadamente  con
criterios  sociolingüísticos  a  situación
galega actual.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución
de  linguas  tirando  conclusións  nas  que
incorpora  os  seus  coñecementos
sociolingüísticos.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CD

➢ LGB4.2.4.  Describe  a  situación
sociolingüística  de  Galicia  e  emprega  a
terminoloxía apropiada.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.2.5.  Analiza  as  tendencias  de
evolución  da  lingua  galega  a  partir  da
situación sociolingüística actual.

➢ CCL

➢ CSC

➢ ñ

➢ o

➢ B4.5.  Proceso  de
normalización.
Desenvolvemento  de
actitudes  positivas
cara  ao  proceso  de
recuperación  do
galego,  favorecendo
o  xurdimento  de
vínculos  positivos
cara  ao  seu  uso.
Consciencia  da
necesidade  e  das
potencialidades  de
enriquecemento
persoal e colectivo do
uso  normalizado  da
lingua galega.

➢ B4.3. Identificar  os elementos
do  proceso  normalizador  e
adquirir vínculos positivos cara
ao  seu  uso  asumindo  a
importancia  da  contribución
individual no desenvolvemento
da lingua galega.

➢ LGB4.3.1. Identifica os procedementos de
normalización e argumenta axeitadamente
a  necesidade  de  continuar  con  este
proceso na lingua galega.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.3.2.  Distingue  normativización  e
normalización  e  explica  axeitadamente
cada fenómeno.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.3.3.  Analiza  a  súa  propia  práctica
lingüística  e  valora  a  importancia  de
contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB.4.3.4.  Coñece  os  principais  axentes
normalizadores en Galicia e valora a súa
importancia.

➢ CCL

➢ CSC

➢ ñ

➢ o

➢ B4.6.  Evolución  da
lingua  galega  e
etapas  da  historia
social  da  lingua
galega  desde  1916
ata  a  actualidade.
Análise  e
comprensión  das
causas  e
consecuencias  dos
feitos  máis
relevantes.

➢ B4.4. Recoñecer os principais
elementos  de  evolución  da
lingua  galega,  así  como
identificar  as  causas  e
consecuencias dos feitos máis
relevantes  da  súa  historia
social,  e  sinalar  as  distintas
etapas desde 1916.

➢ LGB4.4.1.  Recoñece  os  principais
elementos da evolución da lingua galega
desde 1916 ata a actualidade.

➢ CCL

➢ LGB4.4.2.  Recoñece  os  acontecementos
relevantes  da  historia  social  da  lingua
galega  desde  1916  e  elabora  textos
expositivos sobre as diferentes etapas.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ LGB4.4.3.  Identifica as causas dos feitos
máis relevantes da historia social da lingua
galega desde 1916.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos
feitos máis relevantes da historia social da
lingua galega desde 1916.

➢ CCL

➢ CCEC
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➢ LGB4.4.5.  Interpreta  gráficos,  táboas,
textos  e  información  dos  medios  e  das
TIC,  relacionados  coa  historia  social  da
lingua galega desde 1916.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ CD

➢ ñ

➢ o

➢ B4.7.  Situación
sociolingüística  e
legal  das  linguas  de
España.

➢ B4.5.  Describir  a  situación
sociolingüística  e  legal  das
linguas de España.

➢ LGB4.5.1.  Describe  a  situación
sociolingüística  e  legal  das  linguas  de
España  e  analiza  criticamente  textos
(literarios  e  xornalísticos),  gráficos  ou
documentos audiovisuais que traten sobre
a  situación  sociolingüística  do  Estado
español.

➢ CCL

➢ CD

➢ ñ

➢ o

➢ B4.8.  Prexuízos
lingüísticos.

➢ B4.6.  Identificar  os  prexuízos
lingüísticos  e  analizar  a
situación persoal en relación a
eles.

➢ LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos
atribuíbles  a  calquera  lingua  e
especialmente á galega e rebáteos cunha
argumentación axeitada.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.6.2.  Analiza a opinión propia sobre
as linguas, detecta os prexuízos, en caso
de os ter, e rebáteos argumentadamente.

➢ CCL

➢ CSC

➢ ñ

➢ o

➢ B4.9. Recoñecemento
e  valoración  dos
principais  fenómenos
que  caracterizan  as
variedades
xeográficas,
diastráticas  e
diafásicas  da  lingua
galega  e  da  función
da  lingua  estándar.
Uso  normalizado  da
variante  dialectal
propia  da  zona.
Utilización  e
valoración da variante
estándar da lingua en
situacións de carácter
formal.

➢ B4.7. Recoñecer e valorar os
principais  fenómenos  que
caracterizan  as  variedades
xeográficas,  diastráticas  e
diafásicas  da lingua galega e
da función da lingua estándar.

➢ LGB4.7.1.  Recoñece  os  principais
fenómenos que caracterizan as variedades
xeográficas da lingua galega.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.7.2.  Recoñece  os  trazos  da
variedade estándar da lingua galega.

➢ CCL

➢ LGB4.7.3.  Valora a lingua estándar como
variedade unificadora.

➢ CCL

➢ LGB4.7.4.  Valora  as  variedades
xeográficas  da  lingua  galega  como
símbolo de riqueza lingüística e cultural e
rexeita  fundamentadamente  calquera
prexuízo sobre a variación diatópica.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.7.5.  Recoñece  as  variedades
diastráticas e diafásicas da lingua galega e
describe  o  influxo  da  situación
sociolingüística nelas.

➢ CCL

➢ CSC

Bloque 5. Educación literaria.

➢ h

➢ l

➢ B5.1.  Identificación  e
comprensión  dos
distintos  períodos  e
xeracións da literatura
galega de 1916 ata a
actualidade.

➢ B5.1.  Identificar  e
comprender  os  distintos
períodos  e  xeracións  da
literatura galega de 1916 ata
a actualidade.

➢  LGLB5.1.1.  Identifica  os  distintos
períodos e xeracións da literatura galega
de 1916 ata a actualidade.

➢ CCL

➢ LGLB5.1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente  os  distintos  períodos  da
literatura  galega  de  1916  ata  a
actualidade sinalando os seus principais
trazos característicos.

➢ CCL
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➢ h

➢ l

➢ B5.2.  Selección,
lectura  autónoma  e
comentario  de  obras
representativas  da
literatura  galega  de
1916  ata  a
actualidade.

➢ B5.2.  Seleccionar,  ler
autonomamente e comentar
obras  representativas  da
literatura galega de 1916 ata
a actualidade e relaciona o
seu  contido  co  contexto
histórico,  cultural  e
sociolingüístico  de  cada
período.

➢ LGLB5.2.1.  Selecciona,  seguindo
criterios razoados, obras representativas
da  literatura  galega  de  1916  ata  a
actualidade para a súa lectura.

➢ CCL

➢ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou
textos  representativas  da  literatura
galega  de  1916  ata  a  actualidade,
resume  o  seu  contido,  sinala  os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural e sociolingüístico do período da
literatura galega correspondente.

➢ CCL

➢ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou
libre,  textos  de  obras  da  Literatura
galega  desde  1916  ata  a  actualidade,
sinala  os  seus  trazos  característicos
definitorios  e  relaciónaos  co  contexto
histórico,  cultural  e  sociolingüístico  do
período  da  literatura  galega
correspondente

➢ CCL

➢ LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun
mesmo  período  ou  de  diferentes
períodos atendendo aos seus principais
contidos,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e pon todo en
relación co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico do período ou períodos.

➢ CCL

➢ h

➢ l

➢ B5.3.  Lecturas
expresivas  e
comprensivas,
audicións  e  lecturas
dramatizadas  de
textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e
ensaísticos
representativos  da
literatura  galega  de
1916  ata  a
actualidade.

➢ B5.3.  Ler  expresiva  e
comprensivamente,  facer
audicións  e  ler
dramatizadamente  textos
narrativos,  poéticos,  teatrais
e  ensaísticos  da  literatura
galega  de  1916  ata  a
actualidade.

➢ LGLB5.3.1.  Le  expresiva,  compresiva
e/ou  dramatizadamente  textos
narrativos,  poéticos,  teatrais  e
ensaísticos representativos da literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

➢ CCL

➢ LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  de
audicións de textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos da
literatura  galega  de  1916  ata  a
actualidade  e  escribe/debate,
argumentadamente,  sobre  os  seus
valores literarios.

➢ CCL

➢ b

➢ h

➢ l

➢ B5.4.  Elaboración  de
traballos  individuais
e/ou  en  grupo  nos
que  se  describan  e
analicen  textos
literarios
representativos  da
literatura  galega  de
1916  ata  a
actualidade.

➢ B5.4.  Elaborar  traballos
individuais  e/ou  en  grupo
nos  que  se  describan  e
analicen  textos
representativos  da  literatura
galega  de  1916  ata  a
actualidade.

➢ LGLB5.4.1.  Elabora  traballos  individual
e/ou  colectivamente  nos  que  se
describen  e  analizan  textos
representativos  da  literatura  galega  de
1916 ata a actualidade.

➢ CCL

➢ e ➢ B5.5.  Consulta  de ➢ B5.5.  Consultar  fontes  de ➢ LGLB5.5.1.  Consulta  fontes  de ➢ CCL
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➢ h

➢ l

fontes de información
variadas  e  de
recursos  das  TIC
para a realización de
traballos  e  cita
axeitada destes.

información  variadas  e
recursos  das  TIC  para  a
realización  de  traballos  e
cita axeitada destes.

información variadas  para a realización
de traballos e cita axeitada destas.

➢ LGLB5.5.2.  Emprego  de  diferentes
recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destes.

➢ CCL

➢ CD

➢ h

➢ l

➢ n

➢ B5.6.  Creación  ou
recreación  de  textos
de  intención  literaria
partindo  das
características  dos
traballados na aula co
fin  de  desenvolver  o
gusto pola escrita e a
capacidade  de
expresión  dos
sentimentos e xuízos.

➢ B5.6. Crear ou recrear textos
de intención literaria partindo
das  características  dos
traballados na aula co fin de
desenvolver  o  gusto  pola
escrita  e  a  capacidade  de
expresión dos sentimentos e
xuízos.

➢ LGLB5.6.1.  Crea  ou  recrea  textos  de
intención  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ LGLB5.6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola
escrita  como  instrumento  de
comunicación  capaz  de  analizar  e
regular os sentimentos e xuízos.

➢ CCL

➢ CCEC

PRIMEIRO CURSO DE BACHARELATO

- No Bacharelato ,  para alén da adquisición de novos contidos non formulados como tais na

Educación Secundaria Obrigatoria,  abórdanse moitos outros xa traballados con anterioridade,

mais agora tratados cun maior grao de profundidade, de individualidade e cunha ollada máis

propia da maior formación e maior idade dos alumnos.

- Por outro lado, hai contidos comúns aos dous cursos que constitúen esta etapa educativa, como

a lectura comprensiva e o comentario de textos, as exposicións orais e escritas, a procura de

fontes bibliográficas e audiovisuais, a valorización da lingua, etc.

- Un dos aspectos temáticos incide na reflexión teórica sobre o signo lingüístico e en xeral sobre

a teoría da comunicación.

- Tamén a nivel teórico, mais confrontado coa praxe, retómase o concepto de rexistro lingüístico,

na dinámica das variacións diatópicas, diastráticas e diafásicas.

-  Dun  punto  de  vista  morfolóxico,  os  alumnos  reactualizarán  a  gramática  do  substantivo  e
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adxectivo (xénero, número, grao...) e outras clases de palabras como o pronome persoal, o artigo,

os demostrativos, posesivos, cuantificadores e identificadores, abordando a súa forma e tamén a

súa dinámica sintáctica.

- Canto ao verbo, ademais do coñecemento e a reflexión sobre os seus paradigmas, incidirase

nomeadamente nos valores das perífrases verbais, na esencialidade do infinitivo flexionado ou na

recuperación teórica e práctica de formas ameazadas polo castelán como o futuro do subxuntivo,

a fixación da forma sintética no antepretérito (en -ra), a prioridade da forma en -se do pretérito

do subxuntivo,  no  coñecemento  e  reflexión sobre  os  verbos  con dobre  participio  (regular  e

irregular), etc.

- Levarase en conta a importancia do uso axeitado dos conectores e marcadores discursivos,

evitando formas simplificadoras que contribúan ao empobrecemento e deturpación do idioma.

- O apartado de sociolingüística inclúe aquí unha ollada diacrónica á lingua, desde as orixes ao

século  XX,  nomeadamente  nos  seus  apartados  fundamentais,  a  comezar  pola  formación  da

lingua  (conceptos  de  estrato,  substrato  e  superestrato),  o  que  dá  a  clave  para  o  estudo  das

familias  léxicas  regulares  e  irregulares  a  partir  da  diferenza  entre  cultismos  e  palabras

patrimoniais.

- Coñecerá o alumno polo tanto os trazos esenciais  do galego na Idade Media,  así  como os

primeiros pasos na desgaleguización que se suceden no período dos Séculos Escuros.

- No século XIX, distinguirá con claridade o contraste entre o que Carvalho Calero chamaba

“rexurdimento literario” e “recesión coloquial”.

- Dun punto de vista máis sincrónico, estudarase a situación lingüística na Europa e no mundo

atendendo á súa diversidade,  así  como a situación lingüística da Península Ibérica,  a  fin  de

encaixar axeitadamente o caso do galego onde lle corresponde.

- No eido da literatura, é obxectivo deste curso o estudo da nosa historia literaria desde a Idade

Media até o século XIX, ambas inclusive.

-  No  período  medieval  o  alumnado  entrará  en  contacto  coa  lectura  e  comentario  dos  máis

notábeis textos da lírica trobadoresca, reflexionando sobre a lingua, desenvolvendo estratexias de

análise  interpretativa  e  coñecendo  os  principais  nomes  da  poesía  galego-portuguesa:  Martin

Codax, Meendinho, Pero Meogo, Joám Zorro, Bernal de Bonaval, Don Dinís, Afonso X, Pero da

Ponte, Paio Gomes Charinho, Fernando Esquío, Nuno Fernandes Torneol, etc.

- A abordaxe aos séculos XVI, XVII e XVIII debe salientar as circunstancias contextuais que

imposibilitan  unha  literatura  continuada  cos  elementos  imprescindíbeis  para  un  proceso

comunicativo: emisor (escritor), mensaxe (texto construído e editado) e receptor (público lector).
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A partir daí o obxectivo será o coñecemento dalgunhas excepcións e a reflexión histórico-social.

- De xeito especial se pode contemplar a achega dos ilustrados do XVIII (Feixó, Sarmiento,

Sobreira...), o que non supón o adianto do Rexurdimento ao non haber intersección co pobo.

- No XIX, por fin, o alumnado deberá comprender o inicio do proceso mercé a unha serie de

circunstancias histórico-sociais como é a guerra contra os franceses, consecuencia da expansión

napoleónica,  para  alén  dos  progresivos  cambios  sociais  que  van  dar  lugar  ao  levantamento

galego de 1846 e ao “provincialismo” como primeiro movemento galeguista. Ademais, correntes

culturais como a Ilustración e o movemento romántico han contribuír non pouco ao interese pola

emancipación dos pobos da Europa e do mundo.

- Así, poderase considerar o proceso coñecido como “Rexurdimento” en tres etapas ou terzos

esenciais:  os  primeiros  anos  do  século,  marcados  polos  textos  alusivos  á  guerra  contra  os

franceses e por literatura de circunstancias, un segundo terzo centrado no Provincialismo e no

levantamento  de  1846,  onde  priman  autores  como  Francisco  Añón  e  Xoán  Manuel  Pintos

(chamados “precursores”), e a etapa do “rexurdimento pleno” desde que Rosalía publica os seus

Cantares gallegos en 1863 até o fin do século, grosso modo.

- Nesta dinámica, hase traballar sobre o texto rosaliano cunha extensión e dedicación adecuada á

importancia que reviste o mito, apreciando as diferentes temáticas da súa obra e as innovacións

formais que o seu proceso creativo constitúe.

- A obra de Pondal, pola súa parte, deberá lerse como a máis traballada lingüisticamente do seu

tempo,  aprendendo  a  descifrar  as  claves  significativas  que  se  agochan  no  formalismo

premodernista e na omnipresenza do mito: a interpretación de Galiza como país, o realismo que

se esconde baixo o traballo estético, o xogo temporal, a perspectiva de futuro...

- Curros Enríquez, autor de perspectiva esencial, será visto desde a súa incidencia social no seu

tempo, mais tamén desde a estela que deixou na literatura posterior, sen esquecer a presenza

intertextual do mito tamén na súa obra, mesturada coa seiva popular e transformada polo xenio

creador do poeta.

- Non se esquecerá, nesta panorámica, a lectura de autores insubstituíbeis como Leiras Pulpeiro

ou Valentín Lamas Carvajal, que coa súa obra e a súa actitude vital contribuíron a facer país.

Lingua e Literatura Galega 1º Bacharelato

1º de Bacharelato
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Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.

Obxectivos  b d e
Contidos Textos orais e audiovisuais.
Criterios de
avaliación

Textos orais e audiovisuais.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende a intención e temas e emite xuízos críticos sobre textos
orais e audiovisuais.

Competencias CLL, CAA

Obxectivos  b d e
Contidos Textos expositivos e argumentativos de ámbito educativo.
Criterios de
avaliación

Textos expositivos e argumentativos de ámbito educativo.

Estándares  de
aprendizaxe

Comprende textos expositivos e argumentativos de ámbito educativo.

Competencias CAA

Obxectivos  b d e h
Contidos Textos orais dos medios.
Criterios de
avaliación

Textos orais dos medios.

Estándares  de
aprendizaxe

Recoñece intención, ideas e características dos textos orais dos medios
(entrevistas, documentais, series, películas).

Competencias CCL, CAA, CSC, CCEC

Obxectivos  a b e m
Contidos Escoita activa.
Criterios de
avaliación

Escoita activa.

Estándares  de
aprendizaxe

Entende as regras da oralidade, a prosodia e a linguaxe corporal.

Competencias CCL, CSIEE, CSC

Obxectivos  d e g i m
Contidos Producións orais planificadas.
Criterios de
avaliación

Producións orais planificadas.

Estándares  de
aprendizaxe

Planifica  textos  orais,  consulta  fontes,  presenta  claramente  e  no
rexistro óptimo, usa prosodia e linguaxe corporal. Usa as TIC.

Competencias CCL, CAA, CSC,CD, CSIEE

Obxectivos  e g i l
Contidos Textos orais expositivos e argumentativos.
Criterios de
avaliación

Textos orais expositivos e argumentativos.

Estándares  de
aprendizaxe

Desenvolve un tema con rigor, con léxico preciso, usa recursos non
verbais.
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Competencias CCL, CSC, CSIEE

Obxectivos  e h
Contidos Discursos orais.
Criterios de
avaliación

Discursos orais.

Estándares  de
aprendizaxe

Produce discursos orais. Participa con fluidez, usa un bo galego e un
léxico variado.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos  a b e
Contidos Debates.
Criterios de
avaliación

Debates.

Estándares  de
aprendizaxe

Argumenta nos debates. Aplica normas de cortesía.

Competencias CCL, CSC, CSIEE

Obxectivos  a b e m
Contidos Debates sobre a vida cotiá.
Criterios de
avaliación

Debates sobre a vida cotiá.

Estándares  de
aprendizaxe

Desenvólvese con eficacia en debates sobre a vida cotiá.

Competencias CAA, CCL, CSC, CSIEE

Obxectivos  b d e
Contidos Aplica a gramática á oralidade.
Criterios de
avaliación

Aplica a gramática á oralidade.

Estándares  de
aprendizaxe

Aplica a gramática á oralidade.. Identifica desviacións.

Competencias CCL, CAA, CSEIEE

Obxectivos  b e
Contidos Fonética e prosodia.
Criterios de
avaliación

Fonética e prosodia.

Estándares  de
aprendizaxe

Procura unha fonética e prosodia correcta. Rexeita prexuízos. Usa a
variedade dialectal propia.

Competencias CCL, CAA, CSC

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

Obxectivos b f h
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Contidos Comprensión e análise de textos.

Criterios de

avaliación

Comprensión e análise de textos.

Estándares de 
aprendizaxe

Resume textos, capta o sentido, distingue temas e usa recursos.

Competencias CAA, CCL, CSC, CD

Obxectivos b h

Contidos Produción de textos ben construídos e escritos.

Criterios de

avaliación

Produción de textos ben construídos e escritos.

Estándares de 
aprendizaxe

Presenta con claridade, distingue rexistros, axústase ás normas do 
galego.

Competencias CCL

Obxectivos b d e h

Contidos Textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo.

Criterios de

avaliación

Textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo.

Estándares de 
aprendizaxe

Comprende textos, identifica temas e ideas, analiza recursos, 
desenvolve un tema do currículo e usa léxico preciso.

Competencias CAA, CCL, CD

Obxectivos b c d h

Contidos Textos dos medios.

Criterios de

avaliación

Textos dos medios.
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Estándares de 
aprendizaxe

Comprende textos, mensaxes, usos discriminatorios.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos b f h

Contidos Textos descritivos.

Criterios de

avaliación

Textos descritivos.

Estándares de 
aprendizaxe

Entende a intención, estrutura e características dos textos.

Competencias CCL

Obxectivos b f h

Contidos Textos expositivos.

Criterios de

avaliación

Textos expositivos.

Estándares de 
aprendizaxe

Produce e identifica a forma, o contido e a lingua.

Competencias CCL

Obxectivos b f h

Contidos Textos narrativos.

Criterios de

avaliación

Textos narrativos.

Estándares de 
aprendizaxe

Produce e identifica a forma, o contido e a lingua.

Competencias CCL
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Obxectivos b f h

Contidos Textos argumentativos.

Criterios de

avaliación

Textos argumentativos.

Estándares de 
aprendizaxe

Entende a intención, estrutura e características dos textos.

Competencias CCL

Obxectivos b f h

Contidos Textos dialogados.

Criterios de

avaliación

Textos dialogados.

Estándares de 
aprendizaxe

Entende a intención, estrutura e características dos textos.

Competencias CCL

Obxectivos b f h

Contidos Busca de información e uso de TIC.

Criterios de

avaliación

Busca de información e uso de TIC.

Estándares de 
aprendizaxe

Busca información e usa TIC. Usa normas de presentación.

Competencias CCL, CD

Bloque 3. Funcionamento da lingua.

77

 
IES  AGRA DO ORZÁN
Rúa Alcalde Liaño Flores, s/n 
 15010 A  Coruña
Tel.: 981 881880080



 

Obxectivos e

Contidos Lingüística xeral: unidades e o signo.

Criterios de

avaliación

Reflexión sobre a lingua.

Estándares de 
aprendizaxe

Usa coñecementos de L. Xeral. Describe os conceptos.

Competencias CCL

Obxectivos a b e

Contidos Rexistros de lingua.

Criterios de

avaliación

Rexistros de lingua.

Estándares de 
aprendizaxe

Recoñece e valora os rexistros.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos a b c e

Contidos Textos escritos e orais.

Criterios de

avaliación

Textos escritos e orais.

Estándares de 
aprendizaxe

Produce textos escritos e orais.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos e

Contidos Artigo, demostrativo, posesivo, interrogativo, exclamativo, 
cuantificadores e identificadores.
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Criterios de

avaliación

Artigo, demostrativo, posesivo, interrogativo, exclamativo, 
cuantificadores e identificadores.

Estándares de 
aprendizaxe

Identifica usos e valores do artigo, demostrativo, posesivo, 
interrogativo, exclamativo, cuantificadores e identificadores.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos e

Contidos O verbo e as perífrases.

Criterios de

avaliación

O verbo e as perífrases.

Estándares de 
aprendizaxe

Identifica usos e valores do verbo e as perífrases.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos e

Contidos Conectores textuais.

Criterios de

avaliación

Conectores textuais.

Estándares de 
aprendizaxe

Identifica e usa conectores textuais.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos e

Contidos Adverbio e locucións adverbiais.

Criterios de

avaliación

Adverbio e locucións adverbiais.

Estándares de Identifica usos e valores do adverbio e locucións adverbiais.

79

 
IES  AGRA DO ORZÁN
Rúa Alcalde Liaño Flores, s/n 
 15010 A  Coruña
Tel.: 981 881880080



 

aprendizaxe

Competencias CCL, CAA

Obxectivos e

Contidos Pronomes.

Criterios de

avaliación

Pronomes.

Estándares de 
aprendizaxe

Coñece os usos e valores dos pronomes.

Competencias CCL, CAA

Obxectivos e

Contidos Uso de varias linguas.

Criterios de

avaliación

Uso de varias linguas.

Estándares de 
aprendizaxe

Participa en proxectos usando varias linguas.

Competencias CCL, CAA, CD

Obxectivos e

Contidos Competencia comunicativa integrada.

Criterios de

avaliación

Competencia comunicativa integrada. Uso de varias linguas.

Estándares de 
aprendizaxe

Usa o coñecemento de linguas.

Competencias CCL, CAA
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Bloque 4. Lingua e sociedade.

Obxectivos p

Contidos Funcións sociais da lingua.

Criterios de

avaliación

Funcións sociais da lingua.

Estándares de 
aprendizaxe

Distingue as funcións sociais da lingua.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos P

Contidos Diversidade de linguas, lusofonía, conflito lingüístico e diglosia.

Criterios de

avaliación

Diversidade de linguas, lusofonía, conflito lingüístico e diglosia.

Estándares de 
aprendizaxe

Entende a diversidade de linguas, comprende a lusofonía e o conflito 
lingüístico e diglosia.

Competencias CSC, CCEC

Obxectivos p

Contidos Do latín ao galego.

Criterios de

avaliación

Do latín ao galego.

Estándares de 
aprendizaxe

Describe a romanización, os elementos do galego.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos p
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Contidos Cultismos, semicultismos, palabras patrimoniais, familias léxicas 
irregulares.

Criterios de

avaliación

Cultismos, semicultismos, palabras patrimoniais, familias léxicas 
irregulares.

Estándares de 
aprendizaxe

Recoñece cultismos, semicultismos, palabras patrimoniais, distingue 
familias léxicas irregulares.

Competencias CCL

Obxectivos p

Contidos O galego medieval.

Criterios de

avaliación

O galego medieval.

Estándares de 
aprendizaxe

Identifica o galego medieval e o seu contexto histórico.

Competencias CCL

Obxectivos p

Contidos O galego nos séculos XVI, XVII e XVIII.

Criterios de

avaliación

O galego nos séculos XVI, XVII e XVIII.

Estándares de 
aprendizaxe

Distingue o galego dos séculos XVI, XVII e XVIII. Coñece o contexto 
histórico.

Competencias CCL, CSC

Obxectivos p

Contidos O galego desde o XIX até 1916.

Criterios de O galego desde o XIX até 1916.
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avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Distingue o galego desde o XIX até 1916. Coñece o contexto histórico.
Elabora traballo sobre textos literarios.

Competencias

Bloque 5. A literatura.

Obxectivos e n

Contidos Literatura e texto literario.

Criterios de

avaliación

Literatura e texto literario.

Estándares de 
aprendizaxe

Define literatura e texto literario. Compara xéneros, sitúa na súa época.

Competencias CCL

Obxectivos e n

Contidos Literatura de tradición oral.

Criterios de

avaliación

Literatura de tradición oral.

Estándares de 
aprendizaxe

Define a literatura de tradición oral. Comenta textos.

Competencias CCL

Obxectivos e n

Contidos Literatura medieval. As cantigas e a prosa.

Criterios de Literatura medieval. As cantigas e a prosa.
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avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Identifica a literatura medieval. Define as cantigas e a prosa.

Competencias CCL

Obxectivos e d n

Contidos Lectura de textos medievais.

Criterios de

avaliación

Lectura de textos medievais

Estándares de 
aprendizaxe

Le e comenta textos medievais

Competencias CCL

Obxectivos e n

Contidos A literatura dos séculos XVI, XVII e XVIII.

Criterios de

avaliación

A literatura dos séculos XVI, XVII e XVIII.

Estándares de 
aprendizaxe

Identifica a literatura dos séculos XVI, XVII e XVIII.

Competencias CCL

Obxectivos e d n

Contidos Lectura de textos dos séculos XVI, XVII e XVIII.

Criterios de

avaliación

Lectura de textos dos séculos XVI, XVII e XVIII.

Estándares de 
aprendizaxe

Le e comenta textos dos séculos XVI, XVII e XVIII.
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Competencias CCL

Obxectivos e n

Contidos Literatura do rexurdimento e até 1916.

Criterios de

avaliación

Literatura do rexurdimento e até 1916.

Estándares de 
aprendizaxe

Identifica a literatura do rexurdimento e até 1916. Describe obras e 
autores.

Competencias CCL

Obxectivos e d n

Contidos Lectura de textos do rexurdimento e até 1916.

Criterios de

avaliación

Lectura de textos do rexurdimento e até 1916.

Estándares de 
aprendizaxe

Le e comenta textos do rexurdimento e até 1916.

Competencias CCL

Literatura Universal 1º Bacharelato

A lectura  de  textos  procedentes  da  literatura  universal  intervén  no  proceso  de  maduración

afectiva, intelectual e estética do alumnado, xa que o coñecemento desta parte fundamental do

patrimonio cultural da humanidade, na que se levan depositado a imaxinación, os sentimentos e

os pensamentos de distintas culturas ao longo da historia, conduce os/as estudantes a afondar na

comprensión da propia identidade, tanto individual como colectiva, así como a valorar de xeito

crítico  a  realidade  do  mundo  contemporáneo.  A lectura  de  fragmentos  ou  obras  completas

representativas  do  patrimonio  literario  universal  permítelle  ao  alumnado  coñecer  outras

realidades sociais e culturais, enriquecer a súa personalidade, ampliando a súa visión do mundo,
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e afianzar os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido estético. A aproximación á

materia de  Literatura Universal como coñecemento e aprendizaxe contribúe a desenvolver a

competencia lingüística, as sociais e cívicas, e a de conciencia e expresión cultural dos alumnos e

das alumnas adquiridas durante a ESO e na materia común de Lingua Castelá e Literatura.  O

desenvolvemento destes coñecementos literarios en bacharelato implica a descuberta da lectura

como unha experiencia  enriquecedora,  que produce no/na estudante unha resposta  afectiva e

intelectual, fundada tanto na construción do sentido do texto como no recoñecemento das súas

particularidades expresivas e discursivas.  Os contidos organízanse en dous bloques. O primeiro

bloque, "Procesos e estratexias", abrangue contidos comúns, centrados no comentario de textos

(obras completas ou fragmentos seleccionados), e concíbese como a construción compartida do

sentido das obras e a explicación das súas convencións literarias. A lectura, a interpretación, a

análise e a valoración dos textos literarios constitúe a actividade fundamental da materia.

Este bloque inclúe, asemade, o estudo das relacións significativas entre as obras literarias e o

resto  das  artes  (obras  musicais,  cinematográficas,  pictóricas,  etc.).  O  segundo  bloque,  "Os

grandes períodos e  movementos  da literatura universal",  dedícase ao estudo cronolóxico das

obras máis significativas de cada momento, a través dunha selección de obras e autores/as. Esta

presentación cronolóxica pon de relevo a recorrencia de certos temas e motivos, así  como a

evolución  das  formas  literarias  ao  longo  da  historia.   En  definitiva,  esta  materia  facilita  o

desenvolvemento do individuo como lector competente, capaz de comparar textos literarios de

distintas  épocas  e  autores,  e  capaz  de  descubrir  neles  recorrencias  temáticas,  así  como

semellanzas ou diverxencias expresivas. Deste xeito, o alumnado ha aprender a transferir os seus

coñecementos, relacionando o contido e as formas de expresión dunha obra literaria co contexto

histórico e cultural no que se inscribe, o que ha favorecer a aprendizaxe autónoma. Trátase dunha

materia  que  foi  ubicada  en  primeiro  de  bacharelato  na  última  remodelación  de  estudos.

Anteriormente, e desde a entrada da LOXSE, a materia existía como optativa en primeiro de

bacharelato,  centrada  na  parte  contemporánea,  e  posteriormente  en  segundo  de  bacharelato,

comprendendo a literatura universal ao longo de toda a historia e constituíndo unha das materias

propias da modalidade no bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, para alén de poder ser

impartida tamén noutros bacharelatos.

Contidos

-Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías ou obras completas de especial relevo.
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-Relación entre a creación literaria e as creacións musicais, cinematográficas e artísticas en
xeral.

Da antigüidade á Idade Media

-O papel das mitoloxías e da relixión nas orixes da literatura.

-Breve panorama das literaturas bíblica, grega e latina. O heroe clásico da traxedia e da épica.
O papel dos personaxes femininos e masculinos.

-A narrativa medieval.

Renacemento e clasicismo

-Contexto xeral. Os cambios do mundo e a nova visión do ser humano.

-A lírica do amor: o Petrarquismo. Orixes: a poesía trobadoresca e o Dolce Stil Nuovo.

-A narración en prosa. O nacemento do relato moderno.

-Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en Inglaterra.

O Século das Luces

-O desenvolvemento do espírito crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A prosa ilustrada.

-A novela europea do século XVIII.
-A primeira metade do século XIX.

-A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da ciencia.

-Poesía romántica. Novela histórica.

A segunda metade do século XIX

-As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e  a súa influencia na creación literaria.
Marx, Darwin e Freud.

-Da narrativa romántica ao realismo en Europa.

-Literatura e sociedade. Evolución dos temas e das técnicas narrativas do realismo.

-Principais novelistas  da Europa do século XIX. Os personaxes  femininos  nalgunhas das
obras máis representativas.

-O  nacemento  da  gran  literatura  norteamericana  (1830-1890).  Da  experiencia  vital  á
literatura. O renacemento do conto.

-O arranque da modernidade poética: o Simbolismo.
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-A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas formas de pensamento.

Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios.

-A crise do pensamento decimonónico e a cultura de fin de século. A creba da orde europea: a
crise de 1914. As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e a súa influencia na creación
literaria. O Existencialismo e o Marxismo.

-A  consolidación  dunha  nova  forma  de  escribir  na  novela.  O  nacemento  do  heroe
contemporáneo. A trama policial.

-As vangardas europeas. O Surrealismo.

-A literatura escrita por mulleres.

-A culminación da gran literatura americana. A xeración perdida.

-O teatro do absurdo e o teatro de compromiso.

A literatura e outras artes: o cinema.

-Literatura e cinema. As adaptacións das grandes obras ao cinema. Estudo e comparación.

-O cinema como literatura: os grandes filmes e guións cinematográficos do século XX. O
cine como arte literaria de masas.

-O teatro como espectáculo total.

-A canción moderna, os grandes poetas da canción.

Criterios de avaliación.

1 . Relacionar  algúns  momentos  relevantes  da  historia  literaria  coas  ideas  estéticas

dominantes e as transformacións artísticas e históricas.

1 . Analizar e comentar obras breves e fragmentos significativos de diferentes épocas.

1 . Realizar exposicións orais e intervencións dialogais.

1 . Realizar  traballos  de  análise  e  investigación sobre  a  lectura  dunha obra  significativa

dunha época, seguindo un guión prefixado...

1 . Realizar análises comparativas entre obras de diferentes literaturas.

1 . Recoñecer a influencia de certos mitos e arquetipos creados pola literatura e o seu valor

permanente na cultura universal.
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1º de bacharelato (Literatura Universal)

Literatura Universal. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

Bloque 1. Procesos e estratexias

➢ h

➢ i

➢ l

➢ n

➢ B1.1.  Lectura  e
comentario  de
fragmentos,
antoloxías  e  obras
completas
significativas  da
literatura universal.

➢ B1.1. Ler,  comprender,  analizar  e
comentar  obras  breves,
fragmentos  ou  obras  completas
significativas  de  distintas  épocas,
interpretando  o  seu  contido  de
acordo  cos  coñecementos
adquiridos  sobre  temas e  formas
literarias, así como sobre períodos
e  os/as  autores/as
significativos/as.

➢ LUB1.1.1.  Le  fragmentos
significativos  ou  textos  completos
de  obras  da  literatura  universal,
identificando  algúns  elementos,
mitos  ou  arquetipos  creados  pola
literatura  e  que  chegaron  a
converterse  en  puntos  de
referencia da cultura universal.

➢ CSC

➢ CCEC

➢ LUB1.1.2.  Interpreta  obras  ou
fragmentos  representativos  de
distintas épocas, situándoas no seu
contexto histórico, social e cultural,
identificando  a  presenza  de
determinados  temas  e  motivos,  e
recoñecendo  as  características  do
xénero e do movemento en que se
inscriben, así como os trazos máis
salientables do estilo literario.

➢ CCEC

➢ CSC

➢ CAA

➢ c

➢ h

➢ i

➢ l

➢ n

➢ B1.2.  Relacións
entre  obras
literarias  e  o  resto
das artes.

➢ B1.2. Interpretar obras narrativas,
líricas  e  dramáticas  da  literatura
universal  nomeadamente
significativas,  relacionando  a  súa
forma e o seu contido coas ideas
estéticas dominantes do momento
en  que  se  escribiron,  e  coas
transformacións  artísticas  e
históricas producidas no resto das
artes.

➢ LUB1.2.1.  Interpreta  determinadas
obras  narrativas,  líricas  e
dramáticas  da  literatura  universal
nomeadamente  significativas  e
relaciónaas  coas  ideas  estéticas
dominantes do momento en que se
escribiron,  analizando  as
vinculacións  entre  elas  e
comparando  a  súa  forma  de
expresión.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LUB1.2.2.  Establece  relacións
significativas entre a literatura e o
resto  das  artes,  interpretando  de
xeito  crítico  algunhas  obras  ou
fragmentos significativos adaptados
a  outras  manifestacións  artísticas,
analizando  as  relacións,  as
similitudes  e  as  diferenzas  entre
diferentes linguaxes expresivas.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ c

➢ h

➢ i

➢ l

➢ n

➢ B1.3.  Observación,
recoñecemento  e
valoración  da
evolución  de  temas
e  formas  creados
pola  literatura  nas
diversas  formas
artísticas da cultura
universal.  Selección
e  análise  de

➢ B1.3.  Observar,  recoñecer  e
valorar a evolución dalgúns temas
e formas creados pola literatura e
o  seu  valor  permanente  en
diversas  manifestacións  artísticas
da cultura universal.

➢ LUB1.3.1. Comenta textos literarios
de diferentes épocas e describe a
evolución de determinados temas e
formas creados pola literatura.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LUB1.3.2.  Recoñece  o  valor
permanente destes temas e formas
da literatura noutras manifestacións
artísticas da cultura universal.

➢ CSC

➢ CCEC

89

 
IES  AGRA DO ORZÁN
Rúa Alcalde Liaño Flores, s/n 
 15010 A  Coruña
Tel.: 981 881880080



 

Literatura Universal. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

exemplos
representativos.
Superación  de
estereotipos  (de
xénero,  clase,
crenzas, etc.).

➢ h

➢ i

➢ l

➢ n

➢ B1.4.  Observación,
recoñecemento  e
valoración  da
evolución  de  temas
e  formas  creados
pola  literatura  nas
diversas  formas
artísticas da cultura
universal.  Selección
e  análise  de
exemplos
representativos.

➢ B1.4.  Analizar  e  comparar  textos
da  literatura  universal  e  das
literaturas  galega  e  española  da
mesma  época,  pondo  de
manifesto  as  influencias,  as
coincidencias  e  as  diferenzas
entre eles.

➢ LUB1.4.1. Compara textos literarios
da literatura universal e textos das
literaturas  galega  e  española  da
mesma  época,  e  recoñece  as
influencias mutuas e o mantemento
de determinados temas e formas.

➢ CSC

➢ CCL

Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal
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Literatura Universal. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

➢ h

➢ l

➢ n

➢ B2.1.  Da
Antigüidade á Idade
Media:  As
mitoloxías e a orixe
da literatura.

➢ B2.2.  Renacemento
e Clasicismo:

➢ B2.3. O Século das
Luces:

➢ B.2.4. O movemento
romántico:

➢ B2.5.  A  segunda
mitade  do  século
XlX:

➢ B2.6.  Os  novos
enfoques  da
literatura  no  século
XX  e  as
transformacións dos
xéneros literarios:

➢ B2.1.  Ler,  comprender  e  analizar
obras breves, fragmentos ou obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  o
seu  contido  de  acordo  cos
coñecementos  adquiridos  sobre
temas  e  formas  literarias,  así
como sobre períodos e autores/as
significativos/as.

➢ LUB2.1.1.  Le  e  analiza  textos
literarios  universais  de  distintas
épocas, interpretando o seu contido
de  acordo  cos  coñecementos
adquiridos  sobre  temas  e  formas
literarias, así como sobre períodos
e autores/as significativos/as.

➢ CCL

➢ CSC

➢ b

➢ g

➢ h

➢ n

➢ B2.2.  Realizar  traballos  críticos
sobre  a  lectura  dunha  obra
significativa  dunha  época,
interpretándoa en relación co seu
contexto  histórico  e  literario,
obtendo a información bibliográfica
necesaria  e  efectuando  unha

➢ LUB2.2.1. Realiza traballos críticos
sobre  unha  obra  lida  na  súa
integridade,  relacionándoa  co  seu
contexto histórico, social e literario
e, de ser o caso, co significado e a
relevancia do/da autor/a na época
ou  na  historia  da  literatura,  e

➢ CD

➢ CCEC
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Literatura Universal. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

–
on  a

valoración persoal. consultando  fontes  de  información
diversas.

➢ b

➢ g

➢ h

➢ n

➢ B2.3.  Realizar  exposicións  orais
ou  escritas  acerca  dunha  obra,
un/unha  autor/a  ou  unha  época
con axuda de medios audiovisuais
e das tecnoloxías da información e
da  comunicación,  expresando  as
propias  opinións,  seguindo  un
esquema preparado  previamente,
valorando as obras literarias como
punto  de  encontro  de  ideas  e
sentimentos  colectivos  e  como
instrumentos  para  acrecentar  o
caudal da propia experiencia.

➢ LUB2.3.1.  Realiza  presentacións
orais  ou  escritas  planificadas
integrando coñecementos literarios
e  lectura,  cunha  correcta
estruturación  do  contido,
argumentación  coherente  e  clara
das  propias  opinións,  consulta  e
cita  de  fontes,  selección  de
información  relevante  e  utilización
do  rexistro  apropiado  e  da
terminoloxía literaria necesaria.

➢ CCL

➢ CD

➢ LUB2.3.2. Explica oralmente ou por
escrito os cambios significativos na
concepción  da  literatura  e  dos
xéneros  literarios,  en  relación  co
conxunto  de  circunstancias
históricas,  sociais  e  culturais,  e
establecendo  relacións  entre  a
literatura e o resto das artes.

➢ CCL

➢ CCEC

SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO

Lingua e literatura galega

Contidos comúns.

- Lectura e análise de textos con comprensión.

- Emisión correcta de textos orais e escritos.

-  Elaboración  de  exposicións  orais   e  composicións  escritas  de  xeito  documentado  e  cun

vocabulario rigoroso.

- Procura de información de maneira persoal, evitando o mimetismo e sabendo reelaborar as

informacións obtidas das fontes.

- Coñecemento e valorización da lingua como elemento de identidade colectiva.

-  Achegamento  á  literatura  como  manifestación  artística  do  ser  humano  e  como  fonte  de

formación permanente e de satisfacción persoal.
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Lingua e texto.

- Análise de procedementos lingüísticos básicos.

- A fonética e a fonoloxía. Descrición de fonemas.

- As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos fonéticos, morfolóxicos e

sintácticos. O texto  dialectal.

- Estrutura e formación de palabras. Tipos de morfemas e análise morfolóxica.

- Sintaxe: unidades e funcións sintácticas. Análise sintáctica.

- Semántica: cambios semánticos. As relacións e os cambios semánticos. Definición de palabras.

A sociolingüística.

- As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa

repercusión nos usos.

- Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións

da norma.

- Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización.

-  O  galego  no  1º  terzo  do  século  XX:  características  lingüísticas  fundamentais.  Contexto

histórico e situación sociolingüística.

-  O  galego  de  1936  a  1975:  características  lingüísticas  fundamentais.  Contexto  histórico  e

situación sociolingüística.

- O galego de finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais.

Contexto histórico e situación sociolingüística.

A literatura.

- A literatura do primeiro terzo do século XX:

* A poesía das Irmandades e a poesía de vangarda.

* A prosa: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).

* O teatro: Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.

- A literatura entre 1936 e 1976:

* A poesía: a xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas Minervais. A

poesía do exilio.

* A prosa:  os  renovadores  da  prosa:  Fole,  Blanco Amor, Cunqueiro  e  Neira  Vilas.  A Nova

Narrativa Galega. A prosa do exilio.

* O teatro galego entre 1936 e 1976: a xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. O teatro do
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exilio.

- A literatura de fins do século XX e comezos do XXI:

* Poesía: temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes.

* Prosa: temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.

* Teatro: o teatro dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes.

- Lectura, análise e comentario de textos significativos, polo menos dunha obra completa de cada

un dos períodos literarios referidos.

2º de bacharelato: Lingua e Literatura Galega.

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar

➢ d

➢ e

➢ g

➢ h

➢ B1.1.
Comprensión,
interpretación
e  valoración
de  textos
orais  e
audiovisuais
de  natureza
diversa.

➢ B1.1.  Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes  tipos  de  discursos  orais,
audiovisuais  e  a  situación  en  que  se
desenvolven.  Captar  o  sentido  global,  a
intención  do  discurso,  a  mensaxe  e  as
súas ideas principais e secundarias.

➢ LGB1.1.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias,  de  calquera  texto  oral,
formal  ou  informal,  producido  na
variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais.

➢ CCL

➢ LGB1.1.2.  Recolle  as  ideas
fundamentais  e  secundarias  en
resumos,  esquemas  ou  mapas
conceptuais.

➢ CCL

➢ LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite
xuízos críticos sobre discursos orais de
distinta natureza.

➢ CAA

➢ d

➢ e

➢ h

➢ i

➢ B1.2.
Comprensión
interpretación
e  valoración
de  textos
expositivos  e
argumentativo
s sobre temas
especializado
s  do  ámbito
educativo.

➢ B1.2.  Comprender,  interpretar  e  valorar
textos  orais  de  carácter  expositivo  e
argumentativo  sobre  temas
especializados  (conferencias,  clases,
charlas,  presentacións  e
videoconferencia).

➢ LGB1.2.1.  Identifica  as  ideas
principais e contidos relevantes dunha
presentación  (charla  ou  conferencia
sobre temas especializados do ámbito
educativo).

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.2.2.  Recoñece  as  distintas
estratexias de organización do contido
nunha exposición oral sobre un tema
especializado  propio  do  ámbito
educativo ou de divulgación científica
e cultural.

➢ CAA

➢ LGB1.2.3.  Escoita de maneira activa,
toma notas e formula preguntas coa
intención de aclarar ou ampliar ideas
que  se  desprenden  da  exposición
oral.

➢ CCL

➢ CAA
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

➢ d

➢ e

➢ g

➢ h

➢ B1.3.
Comprensión
interpretación
e  valoración
de  textos
orais
procedentes
dos  medios
de
comunicación
social
(xéneros
informativos e
de  opinión,  e
da
publicidade).

➢ B1.3.  Comprender,  interpretar  e  valorar
textos orais xornalísticos e publicitarios.

➢ LGB1.3.1.  Interpreta  e  identifica  a
intención  comunicativa,  o  tema  e  a
estrutura  en  anuncios  sonoros  e/ou
audiovisuais.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.3.2. Identifica as características
propias  dos  principais  xéneros
informativos e de opinión dos medios
de comunicación social.

➢ CCL

➢ CAA

➢ CSC

➢ LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais
e  non  verbais  que  se  empregan  na
publicidade  para  convencer  os
destinatarios ou destinatarias.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB1.3.4.  Analiza  de  forma  crítica  a
forma  e  contido  das  mensaxes
publicitarias  e  evita  usos  lingüísticos
discriminatorios.

➢ CAA

➢ CCL

➢ a

➢ b

➢ e

➢ B1.4.
Desenvolvem
ento  das
habilidades
de  escoita
activa,  cunha
actitude  de
interese,  de
cooperación e
de respecto.

➢ B1.4.  Coñecer,  usar  e  valorar  a
adecuación, a coherencia, a cohesión e a
claridade expositiva, así como as normas
de  cortesía,  nas  intervencións  orais
propias  da  actividade  educativa,  tanto
espontáneas como planificadas.

➢ LGB1.4.1.  Identifica  os  recursos  que
proporcionan adecuación,  coherencia
e cohesión ao discurso.

➢ CCL

➢ LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas
que rexen a cortesía na comunicación
oral e respecta as opinións alleas.

➢ CSC

➢ CAA

➢ LGB1.4.3.  Recoñece  a  importancia
dos  aspectos  prosódicos  (entoación,
pausas,  ton,  timbre  e  volume),  a
linguaxe corporal adecuada (mirada e
posición  do  corpo),  así  como  o
autocontrol das emocións ao falar en
público.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIEE

➢ d

➢ e

➢ g

➢ h

➢ i

➢ m

➢ B1.5.
Produción
(planificación
e  execución
de  textos
orais
relacionados
con  algún
contido  do
currículo  ou
tema  de
actualidade)
adecuada  á
situación
comunicativa,
con
coherencia,
cohesión,
corrección,
coa  axuda

➢ B1.5.  Realizar  producións  orais
planificadas,  relacionadas  con  algún
contido  do  currículo  ou  tema  de
actualidade  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia,  cohesión,  corrección,  coa
axuda  das  TIC  así  como  de  elementos
non verbais  e con control  das emocións
ao falar en público.

➢ LGB1.5.1.  Planifica  os  seus  textos
orais e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.

➢ CAA

➢ CCL

➢ LGB1.5.2.  Consulta  fontes  de
información  diversas e  revisa  os
borradores e esquemas.

➢ CAA

➢ LGB1.5.3.  Presenta  os  contidos  de
forma  clara  e  ordenada  e  con
corrección  gramatical,  cínguese  ao
tema e non divaga.

➢ CCL

➢ LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os
elementos  prosódicos  (entoación  e
pronuncia  axeitada,  pausas,  ton,
timbre e volume), a linguaxe corporal
(mirada e posición do corpo) así como
o autocontrol  das  emocións  ao  falar

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIEE
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

das  TIC,  así
como  de
elementos
non verbais e
con  control
das emocións
ao  falar  en
público.

en público.

➢ LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases ou circunloquios
cando  non  encontra  a  expresión
precisa.

➢ CCL

➢ CSIEE

➢ LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado
á situación comunicativa.

➢  CCL

➢ LGB1.5.7.  Tenta  buscar  a
complicidade  do  público  e  demostra
seguridade  ao  responder  as
preguntas do auditorio.

➢ CSIEE

➢ LGB1.5.8.  Emprega  as  TIC  para
documentarse  bibliograficamente,
revisar  gramaticalmente  o  texto  e
elaborar unha presentación adecuada
á situación e á intención comunicativa
desexada, con coherencia, cohesión e
corrección.

➢ CD

➢ CCL

➢ CAA

➢ e ➢ B1.6.
Produción  de
discursos
orais,  en
intervencións
espontáneas,
adecuados  á
situación  e  á
intención
comunicativa
desexada,
con
coherencia,
cohesión  e
corrección.

➢ B1.6.  Producir  textos  orais,  en
intervencións espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.

➢ LGB1.6.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,
adecuadas  á  situación  e á intención
comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.

➢ CCL

➢ LGB1.6.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas
respectando  as  regras
morfosintácticas  desta  lingua,  en
especial  a  colocación  do  pronome
átono,  así  como  a  fonética  galega
(pronuncia das sete vogais, n velar e
fonema fricativo palatal xordo).

➢ CCL

➢ LGB1.6.3. Emprega nas intervencións
orais espontáneas expresións propias
do  galego:  infinitivo  conxugado  e
fraseoloxía adecuada.

➢ CCL

➢ LGB1.6.4. Emprega nas intervencións
orais  espontáneas  un  léxico  rico  e
variado.

➢ CCL

➢ e

➢ g

➢ h

➢ i

➢ B1.7.
Exposición
oral  de textos
expositivos  e
argumentativo
s  do  ámbito
educativo  e
de
divulgación
científica  e

➢ B1.7.  Expor  oralmente,  con  rigor  e
claridade,  un  tema  especializado  de
textos  do  ámbito  educativo  ou  de
divulgación científica e cultural.

➢ LGB1.7.1.  Desenvolve  un  tema  do
currículo  con  rigor,  claridade  e
corrección gramatical e fonética.

➢ CCL

➢ LGB1.7.2.  Emprega  léxico  preciso  e
especializado  e  evita  o  uso  de
coloquialismos e palabras comodín.

➢ CCL
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cultural.

➢ a

➢ b

➢ e

➢ B1.8.
Participación
activa  e
argumentada
en debates nos
que  se
expresen
opinións acerca
dun  tema  de
actualidade.

➢ B1.8.  Participar  activa  e
argumentadamente  en  debates  nos  que
se expresen opinións acerca dun tema de
actualidade.

➢ LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta as contribucións das persoas
interlocutoras.

➢ CCL

➢ CAA

➢ CSC

➢ LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen
a  cortesía  na  comunicación  oral,
respecta  as  quendas  e  as  opinións
alleas e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

➢ CCL

➢ CSC

➢ a

➢ b

➢ c

➢ e

➢ m

➢ B1.9.
Participación
en
interaccións
orais  sobre
temas  de
interese
persoal  ou
social  ou
asuntos  da
vida  cotiá,  en
diferentes
rexistros.

➢ B1.9.  Participar  en  interaccións  sobre
temas  de  interese  persoal,  ou  social  ou
asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal,
neutro ou informal.

➢ LGB1.9.1.  Desenvólvese con eficacia
en  situacións  que  xorden  na  vida
diaria así como noutras de estudo ou
traballo  e  participa  en  conversas
informais.

➢ CCL

➢ CSC

➢ CSIEE

➢ b

➢ d

➢ e

➢ B1.10.
Aplicación
dos
coñecemento
s  gramaticais
á avaliación e
mellora  da
expresión oral
e
recoñecement
o  en
exposicións
orais  propias
e  alleas  das
dificultades
expresivas.

➢ B1.10.  Aplicar  os  coñecementos
gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da
expresión  oral  e  recoñecer,  en
exposicións  orais  propias  e  alleas,  as
dificultades expresivas.

➢ LGB1.10.1. Recoñece en exposicións
propias  e  alleas  as  dificultades
expresivas  (incoherencias,
repeticións,  ambigüidades,  mal  uso
dos rexistros pobreza léxica, fonética
e entoación inadecuada),  e identifica
interferencias  lingüísticas  e
desviacións da norma.

➢ CAA

➢ CCL

➢ LGB1.10.2.  Deseña  estratexias  para
mellorar  e  progresar  de  xeito
autónomo.

➢ CAA

➢ e ➢ B1.11.
Participación
nas
producións
orais  cunha
fonética  e
prosodia
correcta,
valoración
desta
pronuncia  e
actitude
crítica ante os
prexuízos que

➢ B1.11. Participar oralmente cunha fonética
e  prosodia  correcta,  valorar  esta
pronuncia e amosar unha actitude crítica
ante os prexuízos que se poidan asociar a
ela.

➢ LGB1.11.1.  Recoñece  a  emisión
dunha  pronuncia  galega  correcta,
identifica  os  erros  na  produción  oral
allea  e  produce  discursos  orais  que
respectan  as  regras  prosódicas  e
fonéticas da lingua galega.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB1.11.2.  Recoñece  e  rexeita
argumentadamente os prexuízos que
se poidan asociar á pronuncia propia
da lingua galega.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB1.11.3.  Usa,  se  a  posúe,  a ➢ CCL
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se  poidan
asociar a ela.

variante  dialectal  propia  e  asúmea
como  a  variedade  habitual  do  seu
contexto.

➢ CSC

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

➢ b

➢ d

➢ f

➢ h

➢ B2.1.
Comprensión
e  produción
de  textos
propios  dos
ámbitos
educativo,
xornalístico,
profesional  e
empresarial
con axuda de
estratexias  e
coñecemento
s  lingüísticos,
sociolingüístic
os  e
pragmáticos.

➢ B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos
lingüísticos,  sociolingüísticos  e
pragmáticos  para  interpretar  e  producir
textos  propios  dos  ámbitos  educativo,
xornalístico, profesional e empresarial.

➢ LGB2.1.1.  Sintetiza  as  ideas
fundamentais  do  texto  en  resumos,
esquemas e mapas conceptuais.

➢ CCL

➢ CCA

➢ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e
identifica a intención comunicativa do
emisor  en  textos  expositivos  e
argumentativos de distintos ámbitos.

➢ CCL

➢ LGB2.1.3.  Diferencia  as  ideas
principais e as secundarias e sintetiza
o  contido  de  textos  expositivos  e
argumentativos de distintos ámbitos.

➢ CCL

➢ LGB2.1.4.  Utiliza  recursos
bibliográficos,  audiovisuais  e  dixitais
para facilitar a comprensión dun texto
e complementar as súas producións.

➢ CCL

➢ CD

➢ CAA

➢ b

➢ f

➢ h

➢ B2.2.
Planificación,
produción  e
revisión  de
textos  de
distintos
ámbitos
adecuados,
coherentes  e
ben
cohesionados
;  axustados
ás  normas
morfolóxicas
e  gramaticais
e  ben
presentados.

➢ B2.2.  Planificar,  producir  e revisar  textos
de distintos ámbitos de uso adecuados á
situación e á intención comunicativa, con
coherencia,  cohesión,  corrección
gramatical e boa presentación.

➢ LGB2.2.1.  Planifica os seus traballos
seguindo  unha  orde  predefinida  e
revisa  o  proceso  de  escritura  para
mellorar a produción final.

➢ CCL

➢ LGB2.2.2.  Produce textos propios de
distintos  ámbitos  usando  o  rexistro
adecuado,  organizando  os
enunciados  en  secuencias  lineais  e
ben cohesionadas.

➢ CCL

➢ CSC

➢ b

➢ d

➢ f

➢ h

➢ B2.3.
Produción  de
traballos
educativos
individuais  e
en  grupo
sobre  temas
polémicos  do
currículo  ou
da
actualidade
social,
científica  e

➢ B2.3.  Realizar  traballos  educativos
individuais  ou  en  grupo  sobre  temas
controvertidos  do  currículo  ou  de
actualidade social, científica ou cultural.

➢ LGB2.3.1.  Desenvolve  un  tema  do
currículo  con  rigor,  claridade  e
corrección gramatical.

➢ CCL

➢ LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás
condicións  da situación comunicativa
(tema, destinatario, ámbito discursivo
e  xénero  textual)  e  emprega  os
recursos  expresivos  propios  do
rexistro formal.

➢ CCL

➢ LGB2.3.3.  Emprega  léxico  preciso  e
evita  o  uso  de  coloquialismos  ou

➢ CCL
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cultural. palabras comodín.

➢ LGB2.3.4.  Organiza  os  contidos  dos
seus  traballos  en  función  duns
obxectivos  fixados  previamente,
contrasta  posturas  enfrontadas  e
defende  a  súa  opinión  con
argumentos.

➢ CCL

➢ CSC

➢ d

➢ f

➢ h

➢ B2.4.  Análise
e  comentario
de  textos
expositivos  e
argumentativo
s propios dos
ámbitos
educativo,
xornalístico,
profesional  e
empresarial.

➢ B2.4.  Analizar  e  comentar  textos
argumentativos e expositivos propios dos
ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional e empresarial.

➢ LGB2.4.1.  Describe  os  trazos
morfosintácticos,  léxico-semánticos  e
pragmático-textuais  de  textos
expositivos e argumentativos.

➢ CCL

➢ LGB2.4.2.  Recoñece  e  explica  a
función  no  texto  dos  distintos
procedementos de cita: estilo directo,
estilo indirecto, estilo indirecto libre e
cita encuberta.

➢ CCL

➢ b

➢ e

➢ f

➢ h

➢ B2.5. Busca e
selección  de
información
procedente
de  fontes
bibliográficas
e  dixitais  e
posterior
organización
e revisión das
producións
cos  recursos
que  ofrecen
as TIC.

➢ B2.5.  Extraer  información  de  fontes
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC ao
longo  de  todo  o  proceso  de  escritura,
desde  a  planificación,  organización  e
produción  do  texto  á  súa  revisión  e
corrección final.

➢ LGB2.5.1.  Consulta  información  en
fontes  bibliográficas  e  dixitais  e
compila os datos máis relevantes en
fichas-resumo.

➢ CCL

➢ CD

➢ CAA

➢ LGB2.5.2.  Respecta  as  normas  de
presentación dos traballos escritos, a
organización  en  epígrafes,
procedementos de cita, notas a pé de
páxina, bibliografía.

➢ CCL

➢ CD

➢ LGB2.5.3.  Utiliza  procesadores  de
texto  e  correctores  ortográficos  para
mellorar a presentación e evitar erros
ortográficos e tipográficos.

➢ CCL

➢ CD

➢ b

➢ f

➢ h

➢ B2.6.
Descrición
das
propiedades
do  texto  e
análise,  nas
producións
propias  e
alleas,  dos
procedement
os lingüísticos
básicos  de
adecuación,
coherencia  e
cohesión.

➢ B2.6. Describir as propiedades do texto e
analizar  os  procedementos  lingüísticos
básicos  de  adecuación,  coherencia  e
cohesión nas producións propias e alleas.

➢ LGB2.6.1.  Recoñece,  describe  e
utiliza  recursos  de  cohesión
gramaticais e léxico-semánticos.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB2.6.2.  Describe  os  tipos  de
rexistro  e  analiza  as  súas
manifestacións lingüísticas.

➢ CCL

➢ CAA

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

➢ e ➢ B3.1.
Pronuncia

➢ B3.1.  Definir  e identificar os fonemas da
lingua galega e recoñecer a importancia e

➢ LGB3.1.1.  Define  e  identifica  os
fonemas  vocálicos  e  consonánticos

➢ CCL
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correcta  dos
fonemas
propios  do
galego  e  das
transformació
ns  fonéticas
que  se  dan
nas  palabras
ao  longo  da
cadea falada.

o valor das normas fonéticas como medio
para facilitar a comunicación eficaz.

da lingua galega. ➢ CAA

➢ CCEC

➢ LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas
como  medio  para  facilitar  a
comunicación eficaz.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ d

➢ e

➢ B3.2.
Coñecemento
e  explicación
das
variedades
dialectais  de
Galicia.

➢ B3.2.  Coñecer  as  variedades  dialectais,
recoñecer  e  explicar  os  seus  trazos
característicos en manifestacións orais  e
escritas e valorar a diversidade lingüística
como parte do patrimonio cultural.

➢ LGB3.2.1.  Explica  as  principais
variedades  dialectais  e  valora  a
diversidade lingüística como parte de
noso patrimonio cultural.

➢ CCL

➢ CCEC

➢ e ➢ B3.3.  Análise
e  explicación
do  léxico  e
dos  seus
procedement
os  de
formación.

➢ B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de
formación  das  palabras  e  aplicar  os
coñecementos adquiridos para a mellora,
comprensión  e  enriquecemento  do
vocabulario activo.

➢ LGB3.3.1.  Explica  os  procedementos
de formación das palabras.

➢ CCL

➢ CAA

➢ LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos
de  morfemas  así  como  a  análise
morfolóxica.

➢ CAA

➢ LGB3.3.3.  Recoñece,  analiza  e
explica a estrutura morfolóxica.

➢ CAA

➢ e ➢ B3.4.
Observación,
reflexión  e
explicación
das  unidades
e  funcións
sintácticas.

➢ B3.4.  Observar,  reflexionar  e  explicar  as
distintas unidades e función sintácticas e
aplicar  os  coñecementos  sobre  análise
sintáctica na produción de textos.

➢ LGB3.4.1.  Recoñece  as  diferentes
estruturas  sintácticas,  explica  as
relacións  que  se  establecen  e
emprega a terminoloxía axeitada.

➢ CAA

➢ e ➢ B3.5.
Reflexión  e
explicación
das  relacións
e  unidades
semánticas.

➢ B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e
unidades semánticas.

➢ LGB3.5.1.  Identifica  e  explica  as
relacións e unidades semánticas.

➢ CCL

➢ CAA

➢ b

➢ e

➢ h

➢ B3.6.
Participación
en  proxectos
(elaboración
de  materiais
multimedia,
folletos,
carteis,
recensión  de
libros  e
películas,
etc.)  nos  que
se  utilicen

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

➢ LGB3.6.1.  Participa  en  proxectos
(elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e
películas,  obras  de  teatro,  etc.)  nos
que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  elementos
transversais, evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais  e  valora  as
competencias  que  posúe  como
persoa plurilingüe.

➢ CCL

➢ CAA

➢ CD
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varias
linguas,  tanto
curriculares
como  outras
presentes  no
centro
docente,
relacionados
cos
elementos
transversais e
nos  que  se
eviten
estereotipos
lingüísticos ou
culturais.

➢ b

➢ e

➢ B3.7.
Identificación
e  progresiva
utilización dos
coñecemento
s  sobre  as
linguas  para
desenvolver
unha
competencia
comunicativa
integrada.

➢ B3.7.  Reflexionar  sobre  o  sistema  e  as
normas de uso  das linguas,  mediante  a
comparación e transformación de textos,
enunciados  e  palabras,  e  utilizar  estes
coñecementos para solucionar problemas
de  comprensión  e  para  a  produción  de
textos.

➢ LGB3.7.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos  de  ámbito  contextual,
textual,  oracional  e  da  palabra,
desenvolvidos  no  curso  nunha  das
linguas, para mellorar a comprensión
e produción dos textos traballados en
calquera das outras.

➢ CCL

➢ CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade

➢ p ➢ B4.1.
Estereotipos
e  prexuízos
lingüísticos:  a
súa
repercusión
nos usos.

➢ B4.2.
Elaboración
de  traballos
individuais
e/ou en grupo
nos  que  se
describan  e
analicen
cuestións
sociolingüístic
as.

➢ B4.1.  Recoñecer  os  estereotipos  e
prexuízos  lingüísticos,  determinar  a  súa
repercusión nos usos e elaborar traballos
individuais  e/ou  en  grupo  nos  que  se
describan  e  analicen  cuestións
sociolingüísticas.

➢ LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e
prexuízos  lingüísticos  e  determina  a
súa repercusión nos usos.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.1.2.  Elabora  traballos  de  xeito
individual  e/ou  en  grupo  nos  que  se
describen  e  analizan  cuestións
sociolingüísticas.

➢ CCL

➢ CSC

➢ h

➢ p

➢ B4.3.
Construción
da  variante
estándar  da
lingua galega.

➢ B4.4.
Interferencias

➢ B4.2. Describir e interpretar o proceso de
construción da variante estándar da lingua
galega,  recoñecer  as  interferencias
lingüísticas  no  galego  con  especial
atención aos castelanismos e desenvolver
un discurso propio libre destes elementos.

➢ LGB4.2.1.  Describe  e  interpreta  o
proceso  de  construción  da  variante
estándar da lingua galega.

➢ CCL

➢ LGB4.2.2. Recoñece as interferencias
lingüísticas  no  galego,  con  especial
atención  aos  castelanismos  e

➢ CCL

➢ CCEC
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lingüísticas:
castelanismos
.

desenvolve  un  discurso  propio  libre
destes elementos.

➢ p ➢ B4.5.  Historia
da  lingua:
galego
moderno
(desde  1916
ata  1978);
contexto
histórico  e
cultural;
situación
sociolingüístic
a  e
característica
s lingüísticas.

➢ B4.3.  Distinguir  as  características
lingüísticas  fundamentais  do  galego
moderno desde 1916 ata 1978, describir o
seu contexto e identificalo en textos.

➢ LGB4.3.1. Distingue as características
lingüísticas  fundamentais  do  galego
moderno (desde 1916 ata 1978).

➢ CCL

➢ LGB4.3.2.  Describe  o  contexto
histórico e cultural do galego moderno
(desde  1916 ata  1978),  así  como  a
súa situación sociolingüística.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.3.3.  Diferencia  e  describe  as
etapas que podemos establecer entre
1916 e 1978 desde o punto de vista
sociolingüístico.

➢ CCL

➢ LGB4.3.4.  Analiza  a  importancia  da
etapa 1916-1978 no desenvolvemento
posterior da lingua.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.3.5. Identifica o galego moderno
(desde  1916  ata  1978)  en
documentos non literarios e literarios.

➢ CCL

➢ p ➢ B4.6.  Historia
da  lingua:
galego
moderno
(desde  1978
ata  a
actualidade);
contexto
histórico  e
cultural;
situación
sociolingüístic
a;  situación
legal  e
característica
s lingüísticas.

➢ B4.4.  Distinguir  as  características
lingüísticas  fundamentais  do  galego
moderno desde 1978 ata a actualidade e
identificalo  en  textos,  describir  o  seu
contexto  e  a  situación  legal,  recoñecelo
como  unha  lingua  en  vías  de
normalización e elaborar traballos sobre a
historia da lingua.

➢ LGB4.4.1. Distingue as características
lingüísticas  fundamentais  do  galego
moderno  (desde  1978  ata  a
actualidade).

➢ CCL

➢ LGB4.4.2.  Describe  o  contexto
histórico e cultural do galego moderno
desde  1978  ata  a  actualidade,  así
como a súa situación sociolingüística.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.4.3.  Analiza  a  importancia  da
etapa desde 1978 ata a actualidade
no desenvolvemento do galego.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.4.4.  Recoñece  o  galego  como
unha lingua en vías de normalización
e  sinala  as  súas  fortalezas  e
debilidades.

➢ CCL

➢ CSC

➢ LGB4.4.5.  Sinala  as  principais
características  lingüísticas  en
documentos non literarios e literarios
desde 1978 ata a actualidade.

➢ CCL

➢ p ➢ B4.7.
Elaboración
dunha
descrición
esquemática
na  que  se

➢ B4.5.  Elaborar  unha  descrición
esquemática  na  que  se  detallen  as
diferentes  etapas  da  historia  da  lingua
galega  e  as  súas  principais
características.

➢ LGB4.5.1.  Elabora  unha  descrición
esquemática  na  que  se  detallen  as
diferentes etapas da historia da lingua
galega  e  as  súas  principais
características.

➢ CCL
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

detallen  as
diferentes
etapas  da
historia  da
lingua  galega
e  as  súas
principais
característica
s.

➢ p ➢ B4.8.  A
evolución  da
conciencia
lingüística.

➢ B4.6. Analizar e interpretar a evolución da
conciencia lingüística na historia da lingua
galega.

➢ LGB4.6.1.  Analiza  e  interpreta  a
evolución da conciencia lingüística na
historia da lingua galega.

➢ CCL

➢ CSC

Bloque 5. Educación literaria

➢ e

➢ n

➢ B5.1.
Literatura
galega  de
1916 a 1936:

–
Poesía:

–
Prosa:

–
Teatro:  o/as

➢ B5.1.  Identificar,  analizar  e  describir  a
literatura galega de 1916 a 1936:

– Poesía:  autores/as  de  Vangarda  e  outros/as
autores/as.

– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós
(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.

– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e
Grupo Nós.

➢ LGB5.1.1.  Identifica,  analiza  e
describe a poesía galega de 1916 a
1936:  autores/as  de  Vangarda  e
outros/as autores/as.

➢ CCL

➢ LGB5.1.2.  Identifica,  analiza  e
describe  a  prosa  galega  de  1916  a
1936:  autores/as  das  Irmandades,  o
Grupo  Nós  (narrativa  e  ensaio)  e
outros/as autores/as.

➢ CCL

➢ LGB5.1.3.  Identifica,  analiza  e
describe  o  teatro  galego  de  1916  a
1936:  autores/as  das  Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós.

➢ CCL

➢ e

➢ d

➢ n

➢ B5.2.  Lectura
e  comentario
de  textos
significativos
da  literatura
galega  de
1916  a  1936,
identificación
das  súas

➢ B5.2. Ler e comentar textos significativos
da  literatura  galega  de  1916  a  1936,
identificar  as  súas  características
temáticas e formais e poñelas en relación
co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico  e mais  o xénero  ao que
pertencen.

➢ LGB5.2.1.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  poesía galega de
1916  a  1936,  caracterízaos  formal,
estrutural e tematicamente e ponos en
relación  co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico.

➢ CCL

➢ LGB5.2.2.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  prosa  galega  de

➢ CCL
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característica
s  temáticas  e
formais  e
relación  co
contexto
sociohistórico
e
sociolingüístic
o  e  mais  o
xénero  ao
que
pertencen.

1916  a  1936,  caracterízaos  formal,
estrutural e tematicamente e ponos en
relación  co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico.

➢ LGB5.2.3.  Le  e  comenta  textos
representativos  do  teatro  galego  de
1916  a  1936,  caracterízaos  formal,
estrutural e tematicamente e ponos en
relación  co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico.

➢ CCL

➢ e

➢ n

➢ B5.3.
Literatura
galega  entre
1936 e 1975:

–
Poesía:

–
Prosa:

–
Teatro:  o

➢ B5.3.  Identificar,  analizar  e  describir  a
literatura galega entre 1936 e 1975:

– Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A
Xeración  de  1936,  a  Promoción  de  Enlace  e  a
Xeración das Festas Minervais.

– Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os
renovadores  da  prosa:  Ánxel  Fole,  Eduardo
Blanco-Amor,  Álvaro  Cunqueiro  e  Xosé  Neira
Vilas.  A Nova  Narrativa  Galega.  Autores/as  dos
primeiros 70.

– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o
Grupo de Ribadavia.

➢ LGB5.3.1.  Identifica,  analiza  e
describe a poesía galega entre 1936 e
1975:  produción  bélica  e  autores/as
do  exilio,  a  Xeración  de  1936,  a
Promoción  de  Enlace  e  a  Xeración
das Festas Minervais.

➢ CCL

➢ LGB5.3.2.  Identifica,  analiza  e
describe a prosa galega entre 1936 e
1975:  produción  bélica  e  os  autores
do  exilio,  os  renovadores  da  prosa
(Ánxel  Fole,  Eduardo  Blanco-Amor,
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas)
así como A Nova Narrativa Galega e
autores/as dos primeiros 70.

➢ CCL

➢ LGB5.3.3.  Identifica,  analiza  e
describe o teatro galego entre 1936 e
1975: teatro do exilio, a Xeración dos
50 e o Grupo de Ribadavia.

➢ CCL
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➢ e

➢ d

➢ n

➢ B5.4.  Lectura
e  comentario
de  textos
significativos
da  literatura
galega  de
1936  a  1975,
identificación
das  súas
característica
s  temáticas  e
formais  e
relación  co
contexto
sociohistórico
e
sociolingüístic
o  e  mais  o
xénero  ao
que
pertencen.

➢ B5.4. Ler e comentar textos significativos
da  literatura  galega  de  1936  a  1975,
identificar  as  súas  características
temáticas e formais e poñelas en relación
co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico  e mais  o xénero  ao que
pertencen.

➢ LGB5.4.1.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  poesía galega de
1936  a  1975,  caracterízaos  formal,
estrutural e tematicamente e ponos en
relación  co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico.

➢ CCL

➢ LGB5.4.2.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  prosa  galega  de
1936  a  1975,  caracterízaos  formal,
estrutural e tematicamente e ponos en
relación  co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico.

➢ CCL

➢ LGB5.4.3.  Le  e  comenta  textos
representativos  do  teatro  galego  de
1936  a  1975,  caracterízaos  formal,
estrutural e tematicamente e ponos en
relación  co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico.

➢ CCL

➢ e

➢ n

➢ B5.5.
Literatura
galega  de
1975  ata  a
actualidade:

–
Poesía:

–
Prosa:  temas,

–
Teatro:  temas,

➢ B5.5.  Identificar,  analizar  e  describir  a
literatura  galega  de  1975  ata  a
actualidade:

– Poesía:  temas,  xéneros  e
subxéneros,  e  estéticas  dos/das  principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

– Prosa:  temas,  xéneros  e
subxéneros,  e  estéticas  dos/das  principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

– Teatro:  temas,  xéneros  e
subxéneros,  e  estéticas  dos/das  principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

➢ LGB5.5.1.  Identifica,  analiza  e
describe a poesía galega de 1975 ata
a  actualidade:  temas,  xéneros  e
subxéneros,  e  estéticas  dos/das
principais autores/as dos 80, os 90 e
o novo século.

➢ CCL

➢ LGB5.5.2.  Identifica,  analiza  e
describe a prosa galega de 1975 ata a
actualidade:  temas,  xéneros  e
subxéneros,  e  estéticas  dos/das
principais autores/as dos 80, os 90 e
o novo século.

➢ CCL

➢ LGB5.5.3.  Identifica,  analiza  e
describe o teatro galego de 1975 ata
a  actualidade:  temas,  xéneros  e
subxéneros,  e  estéticas  dos/das
principais autores/as dos 80, os 90 e
o novo século.

➢ CCL
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➢ e

➢ d

➢ n

➢ B5.6.  Lectura
e  comentario
de  textos
significativos
da  literatura
galega  de
1975  á
actualidade,
identificación
das  súas
característica
s  temáticas  e
formais  e
relación  co
contexto
sociohistórico
e
sociolingüístic
o  e  mais  o
xénero  ao
que
pertencen.

➢ B5.6. Ler e comentar textos significativos
da literatura galega de 1975 á actualidade
identificar  as  súas  características
temáticas e formais e poñelas en relación
co  contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico  e mais  o xénero  ao que
pertencen.

➢ LGB5.6.1.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  poesía galega de
1975  á  actualidade,  caracterízaos
formal,  estrutural  e  tematicamente  e
ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico.

➢ CCL

➢ LGB5.6.2.  Le  e  comenta  textos
representativos  da  prosa  galega  de
1975  á  actualidade,  caracterízaos
formal,  estrutural  e  tematicamente  e
ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico.

➢ CCL

➢ LGB5.6.3.  Le  e  comenta  textos
representativos  do  teatro  galego  de
1975 ata a actualidade, caracterízaos
formal,  estrutural  e  tematicamente  e
ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico.

➢ CCL

➢ e

➢ n

➢ B5.7.  Análise
e  comentario,
a  través  de
probas
escritas  ou
traballos,
cando  menos
dunha  obra
completa  de
cada  un  dos
períodos
literarios
referidos.

➢ B5.7.  Analizar  e  comentar,  a  través  de
probas escritas ou traballos, cando menos
unha  obra  completa  de  cada  un  dos
períodos literarios referidos.

➢ LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través
de probas escritas ou traballos, cando
menos unha obra completa de cada
un dos períodos literarios referidos.

➢ CCL

➢
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*Literatura Galega do século XX e da Actualidade:

Contidos comúns.

-Lectura e interpretación de textos significativos.

-Identificación, en textos concretos, dos elementos que conforman o relato: técnicas narratvas,
personaxes, tempo, espazo.

-Análise, en textos concretos, da relación entre estruturas, recursos literarios e contido.

-Análise,  en  diferentes  textos,  da  obxectividade  ou  subxectividade  que  impregnan a  obra
literaria, así como da estrutura e técnica que a sustentan.

-Utilización,  a  partir  da observación e  análise  de textos,  dos  elementos  que conforman o
relato.

-Elaboración de traballos, orais ou escritos, utilizando diversas fontes de documentación.

-Respecto pola diversidade da nosa creación narrativa contemporánea.

-Interese por compartir opinións sobre os textos lidos e analizados.

-Valoración da lectura como medio para o coñecemento da nosa realidade cultural e como
fonte de pracer e enriquecemento persoal.

-Creación de textos nos cales se teñan presentes elementos literarios e non literarios.

A prosa.

-A prosa de ficción: relato curto e novela.

-Estrutura e técnica narrativa. Temática.
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-A prosa de non ficción: o compromiso cultural.

-A crítica literaria.

-Artigo de opinión.

-Reflexión sobre o significado e a importancia de determinadas formas literarias na cultura do
século XX e da actualidade.

Poesía.

-A creación poética. A súa importancia ao longo do século XX e na actualidade.

-Temática: o paisaxismo. A poesía existencial. A poesía social. A poesía amorosa.

-Forma e linguaxe poética.

-Relacións intertextuais.

-As influencias literarias na creación poética.

A literatura e as outras artes.

-Texto literario e espectáculo teatral. A súa presenza no século XX e na actualidade.

-Temática e técnica teatral.

-Literatura e cine. Influencias.

-Debuxo e simbolismo. O texto, a imaxe e o contexto.

-Interpretación de obras nas cales se integre texto e imaxe dentro dun determinado contexto.
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-Identificación, a través da comparación de textos, da diversa temática e da técnica teatral ao

longo da creación do século XX e na actualidade.

Os  contidos  desta  materia  preséntanse  agrupados  en  seis  bloques:  o  primeiro  "Aspectos

comúns", que estarán presentes no tratamento dos contidos dos restantes bloques; o segundo

"Narrativa"; o terceiro "Poesía"; o cuarto "Teatro"; o quinto "Ensaio", e o sexto "A literatura e

outras artes".

Literatura Galega do Século XX e da Actualidade. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Aspectos comúns

b

1 . d

1 . e

1 . p

1 . B1.1.  Lectura  e
interpretación  de  textos
significativos do século XX e
da  actualidade,  descrición
neles dos aspectos formais e
temáticos  que  os
individualizan  e  valoración
destes  como  expresión  da
sensibilidade  autorial  e  da
identidade  cultural  de
Galicia.

1 . B1.1.  Ler  e  interpretar
textos significativos do século XX e da
actualidade,  identificar  neles  os
aspectos formais e temáticos que os
individualizan  e  valoralos  como
expresión  da  sensibilidade  autorial  e
da identidade cultural de Galicia.

1 . LGSXX1.1.1.  Le  e  interpreta
textos  significativos  do  século  XX  e  da
actualidade,  identifica  neles  os  aspectos
formais e temáticos que os individualizan e
valóraos  como  expresión  da  sensibilidade
autorial e da identidade cultural de Galicia.

1 . CCL

1 . CCEC

1 . n

11 . e

11. p

11. B1.2.  Análise
dos  elementos  intratextuais
e  extratextuais  que
impregnan  as  obras
literarias,  así  como  da
estrutura e a técnica que os
sustentan.

11. B1.2.  Analizar  os
elementos intratextuais e extratextuais
que impregnan as obras literarias, así
como  a  estrutura  e  técnica  que  os
sustentan.

11. LGSXX1.2.1. Analiza e describe
os  elementos  intratextuais  e  extratextuais
que impregnan as obras literarias, así como
a estrutura e técnica que os sustentan.

11. CCL

11. CCEC

11. e

11. h

11. p

11. B1.3.  Estudo da
relación entre a obra literaria
e o contexto sociocultural en
que  foi  creada,  e
recoñecemento  das
influencias  literarias  e  non
literarias presentes nela.

11. B1.3.  Estudar  a  relación
entre  a  obra  literaria  e  o  contexto
sociocultural  en  que  foi  creada,  e
recoñecer  as  influencias  literarias  e
non literarias presentes nela.

11. LGSXX1.3.1. Estuda e describe
a relación entre a obra literaria e o contexto
sociocultural en que foi creada, e recoñece
as  influencias  literarias  e  non  literarias
presentes nela.

11. CCL

11. CCEC

11. e

11. h

11. p

11. B1.4.  Valoración
da pluralidade de estéticas e
temáticas literarias do século
XX e da actualidade a través
da análise do seu tratamento
por  diferentes  autoras  e
autores.

11. B1.4. Valorar a pluralidade
de estéticas e  temáticas literarias do
século  XX e da actualidade a través
da  análise  do  seu  tratamento  por
diferentes autoras e autores.

11. LGSXX1.4.1.  Valora  e  describe
a  pluralidade  de  estéticas  e  temáticas
literarias do século  XX e da actualidade a
través  da  análise  do  seu  tratamento  por
diferentes autoras e autores.

11. CCL

11. CCEC

11. e

11. h

11. p

11. B1.5. Análise da
relación  entre  textos  da
literatura  galega  do  século
XX  e  da  actualidade  con
textos  doutras  literaturas,  e
descrición  das  conexións
formais  e  temáticas
existentes entre eles.

11. B1.5.  Analizar  a  relación
entre  textos  da  literatura  galega  do
século XX e da actualidade con textos
doutras  literaturas,  e  explicar  as
conexións  formais  e  temáticas
existentes entre eles.

11. LGSXX1.5.1. Analiza e describe
a relación entre textos da literatura galega
do século  XX e da actualidade con textos
doutras  literaturas,  e  explica  as  conexións
formais e temáticas existentes entre eles.

11. CCL

11. CCEC

11. e 11. B1.6.  Estudo da 11. B1.6.  Estudar  a  relación 11. LGSXX1.6.1. Estuda e describe 11. CCL
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clave

11. h

11. p

relación entre a obra literaria
e outras artes (cine, pintura,
música, etc.) e descrición de
influencias e hibridacións.

entre  a  obra  literaria  e  outras  artes
(cine, pintura, música, etc.) e describir
influencias e hibridacións.

a  relación  entre  a  obra  literaria  e  outras
artes (cine, pintura, música, etc.) e describe
influencias e hibridacións.

11. CCEC

11. e

11. h

11. l

11. p

11. B1.7.
Elaboración  de  traballos  de
investigación  escritos  e/ou
orais sobre algunha obra ou
aspecto  salientable  dela,
empregando  as  fontes  de
documentación necesarias e
cunha  opinión  persoal
argumentada.

11. B1.7. Elaborar traballos de
investigación escritos e/ou orais sobre
algunha  obra  ou  aspecto  salientable
dela,  empregando  as  fontes  de
documentación  necesarias,  e  emitir
unha opinión persoal argumentada.

11. LGSXX1.7.1.  Elabora  traballos
de  investigación  escritos  e/ou  orais  sobre
algunha  obra  ou  aspecto  salientable  dela,
empregando  as  fontes  de  documentación
necesarias,  e  emite  unha  opinión  persoal
argumentada.

11. CCL

11. CCEC

11. e

11. h

11. p

11. B1.8.  Creación
de  textos  de  intención
literaria  nos  que  se  teñan
presentes  as  técnicas  e  os
coñecementos adquiridos no
estudo  e  na  análise  das
obras da literatura galega do
século XX e da actualidade.

11. B1.8.  Crear  textos  de
intención  literaria  nos  que  se  teñan
presentes  as  técnicas  e  os
coñecementos adquiridos no estudo e
na  análise  das  obras  da  literatura
galega do século XX e da actualidade.

11. LGSXX1.8.1.  Crea  textos  de
intención literaria nos que ten presentes as
técnicas e os coñecementos adquiridos no
estudo e na análise das obras da literatura
galega do século XX e da actualidade.

11. CCL

11. CCEC

Bloque 2. Narrativa

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B2.1. Análise da
narrativa  galega  do  século
XX  e  da  actualidade,  e
descrición  dos  seus
paradigmas,  os  seus
contextos  e  as  súas
influencias.

11. B2.1.  Analizar  a narrativa
galega do século XX e da actualidade
determinando os seus paradigmas, os
contextos e as influencias.

11. LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa
galega  do  século  XX  e  da  actualidade,  e
determina os seus paradigmas, os contextos
e as influencias.

11. CCL

11. CCEC

11. LGSXX2.1.2.  Comenta  e
compara  textos  narrativos  da  literatura
galega  do  século  XX  e  da  actualidade,  e
describe  a  coincidencia  ou  diverxencia
temática, formal ou estilística.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B2.2.  Estudo do
relato e descrición das súas
principais  características:
estrutura,  técnicas  e
extensión.

11. B2.2.  Estudar  o  relato  e
sinalar  as  súas  principais
características:  estrutura,  técnicas  e
extensión.

11. LGSXX2.2.1. Analiza o relato e
sinala  as  súas  principais  características:
estrutura, técnicas e extensión.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B2.3.  Estudo da
novela e descrición dos seus
trazos  definitorios:  tipo  de
narrador,  deseño  de
personaxes e tratamento das
categorías  de  espazo  e
tempo.

11. B2.3.  Estudar  a novela e
describir  os  seus  trazos  definitorios:
tipo  de  narrador,  deseño  de
personaxes  e  tratamento  das
categorías de espazo e tempo.

11. LGSXX2.3.1. Analiza a novela e
describe os seus trazos definitorios: tipo de
narrador,  deseño  de  personaxes  e
tratamento  das  categorías  de  espazo  e
tempo.

11. CCL

11. CCEC

Bloque 3. Poesía

11. d

11. e

11. h

11. p

➢

1. B3.1. Análise da
poesía galega do século XX
e  da  actualidade
determinando  os  seus
paradigmas,  os  seus
contextos  e  as  súas
influencias.

1. B3.1.  Analizar  a  poesía
galega do século XX e da actualidade
determinando os seus paradigmas, os
seus contextos e as súas influencias.

1. LGSXX3.1.1.  Analiza  a  poesía
galega  do  século  XX  e  da  actualidade
determinando os seus paradigmas, os seus
contextos e as súas influencias.

1. CCL

1. CCEC

1. LGSXX3.1.2.  Comenta  e
compara textos poéticos da literatura galega
do século XX e da actualidade e describe a
coincidencia ou diverxencia temática, formal
ou estilística.

1. CCL

1. CCEC
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Literatura Galega do Século XX e da Actualidade. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

1. d

11. e

11. h

11. p

11. B3.2.  Estudo do
fondo  ou  contido  dos
principais textos poéticos do
período,  determinando
temas e motivos.

11. B3.2.  Estudar  o fondo ou
contido dos principais textos poéticos
do  período,  determinando  temas  e
motivos.

11. LGSXX3.2.1.  Describe  o  fondo
ou contido dos principais textos poéticos do
período e describe temas e motivos.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B3.3.  Estudo da
forma  ou  expresión  dos
principais textos poéticos do
período,  determinando  o
nivel  actancial  (actores  e
personaxes),  a  enunciación
(voz,  perspectiva  e  suxeito
lírico),  a  estrutura  e  a
figuración (tropos, figuras de
dicción  e  figuras  de
pensamento).

11. B3.3. Estudar a forma ou
expresión  dos  principais  textos
poéticos  do período,  determinando o
nivel actancial (actores e personaxes),
a  enunciación  (voz,  perspectiva  e
suxeito  lírico),  a  estrutura  e  a
figuración (tropos, figuras de dicción e
figuras de pensamento).

11. LGSXX3.3.1. Analiza a forma ou
expresión dos principais textos poéticos do
período e describe o nivel actancial (actores
e  personaxes),  a  enunciación  (voz,
perspectiva e suxeito lírico), a estrutura e a
figuración  (tropos,  figuras  de  dicción  e
figuras de pensamento).

11. CCL

11. CCEC

Bloque 4. Teatro

d

11. e

11. h

11. p

11. B4.1. Análise do
teatro galego do século XX e
da actualidade determinando
os seus paradigmas, os seus
contextos  e  as  súas
influencias.

11. B4.1.  Analizar  o  teatro
galego do século XX e da actualidade
determinando os seus paradigmas, os
seus contextos e as súas influencias.

11. LGSXX4.1.1.  Analiza  o  teatro
galego  do  século  XX  e  da  actualidade  e
determina  os  seus  paradigmas,  os  seus
contextos e as súas influencias.

11. CCL

11. CCEC

11. LGSXX4.1.2.  Comenta  e
compara textos teatrais da literatura galega
do século XX e da actualidade, e describe a
coincidencia ou diverxencia temática, formal
ou estilística.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

h

11. p

11. B4.2. Análise do
teatro  desde  a  súa
compoñente  literaria  e
caracterización  da  traxedia,
a  comedia  e  o  drama  do
período.

11. B4.2.  Analizar  o  teatro
desde  a  súa  compoñente  literaria  e
caracterizar a traxedia, a comedia e o
drama do período.

11. LGSXX4.2.1.  Analiza  o  teatro
desde  a  súa  compoñente  literaria  e
caracteriza a traxedia, a comedia e o drama
do período.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

h

11. p

11. B4.3. Análise do
teatro  como  espectáculo  e
descrición do funcionamento
dos  elementos  e  axentes
escénicos.

11. B4.3.  Analizar  o  teatro
como  espectáculo  e  describir  o
funcionamento  dos  elementos  e
axentes escénicos.

11. LGSXX4.3.1.  Analiza  o  teatro
como  espectáculo  e  describe  o
funcionamento  dos  elementos  e  axentes
escénicos.

11. CCL

11. CCEC

➢ ➢ Bloque 5. Ensaio ➢

1. d

1. e

1. h

1. p

1. B5.1. Análise do
ensaio galego do século XX
e  da  actualidade
determinando  os  seus
paradigmas,  os  seus
contextos  e  as  súas
influencias.

1. B5.1.  Analizar  o  ensaio
galego do século XX e da actualidade
determinando os seus paradigmas, os
seus contextos e as súas influencias.

1. LGSXX5.1.1.  Analiza  o  ensaio
galego  do  século  XX  e  da  actualidade  e
determina  os  seus  paradigmas,  os  seus
contextos e as súas influencias.

1. CCL

1. CCEC

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B5.2. Análise de
diferentes  tipos  de  ensaios
literarios:  (auto)biografías,
libros  de  viaxe,  memorias,
diarios e críticas literarias.

11. B5.2.  Analizar  diferentes
tipos  de  ensaios  literarios:
(auto)biografías,  libros  de  viaxe,
memorias, diarios e críticas literarias.

11. LGSXX5.2.1.  Analiza  diferentes
tipos de ensaios literarios:  (auto)biografías,
libros de viaxe, memorias, diarios e críticas
literarias.

11. CCL

11. CCEC

11. d 11. B5.3. Análise de
diferentes  tipos  de  ensaios

11. B5.3.  Analizar  diferentes
tipos de ensaios xornalísticos: artigos

11. LGSXX5.3.1.  Analiza  diferentes
tipos  de  ensaios  xornalísticos:  artigos  de

11. CCL
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Literatura Galega do Século XX e da Actualidade. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

11. e

11. h

11. p

xornalísticos:  artigos  de
opinión,  crónicas  e
entrevistas.

de opinión, crónicas e entrevistas. opinión, crónicas e entrevistas. 11. CCEC

➢ ➢ Bloque 6. A literatura e outras artes ➢

1. d

1. e

1. h

1. p

1. B6.1.  Análise
das  relacións,  influencias  e
producións  hibridadas  da
literatura e o cine.

1. B6.1.  Analizar  as
relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e o cine.

➢

1. LGSXX6.1.1. Analiza e describe
as  relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e o cine.

1. CCL

1. CCEC

1. d

1. e

1. h

1. p

1. B6.2.  Análise
das  relacións,  influencias  e
producións  hibridadas  da
literatura e a música.

➢

1. B6.2.  Analizar  as
relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e a música.

1. LGSXX6.2.1. Analiza e describe
as  relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e a música.

1. CCL

1. CCEC

1. d

1. e

1. h

1. p

1. B6.3.  Análise
das  relacións,  influencias  e
producións  hibridadas  da
literatura  e  as  artes
plásticas.

11. B6.3.  Analizar  as
relacións,  influencias  e  producións
hibridadas  da  literatura  e  as  artes
plásticas.

11. LGSXX6.3.1. Analiza e describe
as  relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e as artes plásticas.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B6.4.  Análise
das  relacións,  influencias  e
producións  hibridadas  da
literatura e a fotografía.

11. B6.4.  Analizar  as
relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e a fotografía.

11. LGSXX6.4.1. Analiza e describe
as  relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e a fotografía.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B6.5.  Análise
das  relacións,  influencias  e
producións  hibridadas  da
literatura  e  a  banda
deseñada.

11. B6.5.  Analizar  as
relacións,  influencias  e  producións
hibridadas  da  literatura  e  a  banda
deseñada.

11. LGSXX6.5.1. Analiza e describe
as  relacións,  influencias  e  producións
hibridadas da literatura e a banda deseñada.

11. CCL

11. CCEC

11. d

11. e

11. h

11. p

11. B6.6.  Análise
das  relacións,  influencias  e
producións  hibridadas  da
literatura  e  as  novas
tecnoloxías.

11. B6.6.  Analizar  as
relacións,  influencias  e  producións
hibridadas  da  literatura  e  as  novas
tecnoloxías.

11. LGSXX6.6.1. Analiza e describe
as  relacións,  influencias  e  producións
hibridadas  da  literatura  e  as  novas
tecnoloxías.

11. CCL

11. CCEC

TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRO DA E.S.O.

- Na primeira avaliación:
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De setembro a fins de outubro.

A comunicación.

A palabra e as súas clases.

Os tipos de textos: a narración.

Vocabulario básico: a saúde. Os alimentos.

A linguaxe literaria.

De primeiros de novembro a primeiros de decembro [Avaliación: 19 e 20 de decembro]

O enunciado. Suxeito e predicado.

O verbo. Raíz e desinencias.

O diálogo.

Vocabulario básico.

Literatura popular e literatura culta.

- Na segunda avaliación:

Do comezos de xaneiro ao 28 de marzo [Avaliación: 27 e 28 de marzo]

A conxugación verbal.

O adverbio.

As familias léxicas.

A descrición e a narración.

A prosa e o verso. A rima.

De febreiro a comezos de marzo.

O substantivo. O artigo.

O adxectivo cualificativo.

Os campos léxicos.

A banda deseñada e outros medios expresivos.

A diversidade lingüística.

Os sufixos. Palabras primitivas e derivadas.

Os recursos literarios.

A poesía.

- Na terceira avaliación:
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De abril a xuño [Avaliación: 25 de xuño]

Os determinantes.

Os pronomes persoais.

O artigo xornalístico. A noticia.

As narracións tradicionais.

De maio a xuño.

As preposicións e as coxuncións.

As palabras parasintéticas.

Os diferentes rexistros e niveis de lingua.

O teatro.

A lingua oral como interacción.

SEGUNDO DA E.S.O.

- Na primeira avaliación:

De setembro a fins de outubro:

Os verbos. Tempos e modos.

O vocabulario nas súas diferentes dimensións.

Os sons propios do idioma.

De primeiros de novembro a primeiros de decembro:

Os verbos: Estudo especial do antepretérito e do pretérito do subxuntivo.

As clases de palabras e a súa estrutura.

As pal abras:
As vogais do galego. Diferentes graos de abertura.

O galego na sociedade. Interferencias.

- Na segunda avaliación:

De comezos de xaneiro a comezos de febreiro:

O infinitivo conxugado (ou persoal, ou flexionado): formas e usos.

O futuro do subxuntivo: formas e usos.

A sinonimia e a antonimia. A homonimia e a polisemia.

As  consoantes  do  galego.  Pronuncia  axeitada  do  “n”  velar  (/N/),  dos adverbios
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rematados en –mente, do son fricativo palatal xordo (/S/), etc.

De  febreiro a fins de marzo:

Os verbos irregulares: verbos irregulares e semirregulares.

As perífrases verbais.

Morfemas flexivos (gramaticais) e léxicos (derivativos, apreciativos).

O uso adecuados dos signos de puntuación.

- Na terceira avaliación:

De primeiros de abril a primeiros de maio:

Os nexos e conectores: preposicións, conxuncións...

O estudo da toponimia e da antroponimia.

O galego común e as variantes dialectais.

A linguaxe literaria.

De  maio a xuño:

Fraseoloxía rural e urbana. A interferencia do español como condicionante.

O galego e as linguas minorizadas. O galego e a súa dimensión internacional na súa

familia lingüística.

Lingua  estándar  e  desviacións  da  norma:  castelanismos,  vulgarismos,

hipergaleguismos, dialectalismos e arcaísmos.

A lingua literaria nos diversos xéneros literarios.

TERCEIRO DA E.S.O.

- Na primeira avaliación:

De setembro a fins de outubro:

Emprego axeitado dos nexos e conectores textuais.

Dominio da expresión oral.

Estudo das familias léxicas, distinguindo as regulares das irregulares.

Diferenciación dos grupos fónicos.
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De primeiros de novembro a primeiros de decembro:

Unidades e funcións sintácticas. Funcións e relacións.

A formación de palabras: derivación, composición e parasíntese.

Exercicios de fonética galega: vogais e consoantes.

Historia da lingua: orixes e formación: substrato e superestrato.

- Na segunda avaliación:

De comezos de xaneiro a comezos de febreiro:

A lingua galega na Idade Media.

A lingua no plano oral e no plano escrito.

Contacto de linguas: bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico.

Os rexistros lingüísticos.

De febreiro a fins de marzo:

O esplendor da literatura galega na Idade Media: a lírica galego-portuguesa.

As cantigas medievais desde a perspectiva de hoxe.

A cantiga de amigo: textos, poetas, temáticas, artificios.

As cantigas de amor e as cantigas de escarnho e maldizer.

O contexto monolingüe da Galiza trobadoresca.

- Na terceira avaliación:

De primeiros de abril a primeiros de maio:

O proceso de substitución lingüística iniciado nos “Séculos Escuros”.

A decadencia da cultura galega entre os séculos XV e XIX.

O Rexurdimento do século XIX: características dun proceso que se inicia.

A obra de Rosalía de Castro.

De maio a xuño:

A poesía de Curros Enríquez: significado estético e social de Curros.

A poesía de Eduardo Pondal: a resonancia poética e a idealización da patria.

O teatro do século XX e os inicios da narrativa.

O Rexurdimento visto desde hoxe.
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CUARTO DA E.S.O.

- Na primeira avaliación:

De setembro a fins de outubro:

Estudo da sintaxe galega: relacións e funcións.

Elementos conectivos.

Os matices fónicos na lectura dun texto.

Aspectos da sociolingüística. Lingua e legalidade.

Recursos literarios máis usuais.

De primeiros de novembro a primeiros de decembro:

Elementos funcionais na sintaxe: terminoloxía.

As vogais medias abertas e fechadas.

Reflexión teórico-práctica sobre as consoantes galegas.

A sociolingüística “in situ”.

A literatura do século XX: etapas, tendencias, autores. Esquema xeral.

- Na segunda avaliación:

De comezos de xaneiro a comezos de febreiro: [

A literatura galega do XX: transición e renovación. Noriega Varela.

Ramón Cabanillas no contexto das Irmandades e da renovación formal.

A xeración Nós.

As vangardas na literatura galega: as vangardas na Europa e na Península.

A vangarda radical e a moderada: Manuel Antonio e Amado Carballo.

A orixinalidade de Cunqueiro no contexto da vangarda.

De febreiro a fins de marzo:

Insistencia na expresión oral e escrita.

A ruptura que supón a guerra civil do 36.

A literatura de posguerra: exterior e interior.

Os poetas do exilio: Luís Seoane, Lorenzo Varela...

Iglesia Alvariño, Álvarez Blázquez, Díaz Castro, Carvalho Calero...

Celso Emilio e a poesía Social.
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Cunqueiro e a renovación da poesía na posguerra.

- Na terceira avaliación:

De primeiros de abril a primeiros de maio:

As xeracións poéticas da posguerra: “Promoción de Enlace” e Xeración dos 50.

Luz Pozo..., Méndez Ferrín, Manuel María, Novoneyra...

A narrativa de posguerra: liñas de clasificación.

A narrativa de Blanco Amor.

A narrativa de Cunqueiro.

A Nova Narrativa Galega.

De maio a xuño:

A xeración poética dos 80: Xavier Seoane, Lois Pereiro, Manuel Rivas, Xosé María

Álvarez Cáccamo...

Os poetas de fins do século XX e comezos do XXI: Yolanda Castaño, Olga Novo...

A narrativa dos 80: Suso de Toro, Manuel Rivas...

Narradores de fins do século XX e comezos do XXI: Rosa Aneiros...

O teatro dos últimos anos.

A realidade sociolingüística máis actual e inmediata.

PRIMEIRO DE BACHARELATO

Língua e Literatura Galega

- Na primeira avaliación:

De setembro a fins de outubro:

A lingua galega desde as súas orixes até o século XIX inclusive.

  - Formación  e  historia  da  lingua:  o  estrato  latino,  o  substrato  e  o  superestrato.

Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais. Familias léxicas irregulares.

      - A lingua galega na Idade Media.

      - A lingua galega nos “Séculos Escuros”.
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      - A lingua galega no Rexurdimento.

Elementos da lingua a un nivel sincrónico: léxico e morfosintaxe:

         - O signo lingüístico, a comunicación, os rexistros e os tipos de textos.

         - A morfoloxía nominal: substantivo, adxectivo, pronomes.

Materia de actividade na aula: análise lingüística de textos.

Primeira lectura de Outra idea de Galicia, de Miguel Anxo Murado.

De primeiros de novembro a primeiros de decembro:

O galego no contexto das linguas:

    - A diversidade lingüística no mundo e en Europa.

    - A diversidade lingüística na Península Ibérica.

Elementos da lingua a un nivel sincrónico:

    - O verbo: verbos regulares e irregulares. Conxugación. As perífrases verbais. O infinitivo

conxugado. O futuro do subxuntivo. O antepretérito e o pretérito do subxuntivo.

    - Os conectores, o adverbio e os marcadores discursivos.

Materia de actividade na aula.

Segunda lectura de Outra idea de Galicia, de Miguel Anxo Murado.

- Na segunda avaliación:

De comezos de xaneiro a comezos de febreiro:

A literatura na Idade Media: xéneros, temáticas, poetas, textos. Comentario de textos

medievais.

Insistencia sobre gramática, léxico, lingua oral...

De febreiro a fins de marzo:

Os Séculos Escuros: problemática sociolingüística.

A literatura galega do século XIX: características xerais do Rexurdimento.

Os Precursores: Francisco Añón. Xoán Manuel Pintos.

Rosalía de Castro: comentario da súa obra poética.

Insistencia na gramática, léxico, lingua oral e escrita...

- Na terceira avaliación:

De primeiros de abril a primeiros de maio:

A obra de Manuel Curros Enríquez: comentario de textos literarios.  Consideración
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social.

A obra poética de Eduardo Pondal:  importancia  de Pondal no tratamento do mito.

Comentario de poemas.

Outros poetas do Rexurdimento.

Insistencia na gramática, no léxico, na lingua oral e escrita.

De maio a xuño:

O teatro do século XIX.

A narrativa no século XIX como precedente.

A lingua e os seus diferentes ámbitos e rexistros.

Insistencia na gramática, no léxico, lingua oral e escrita...

Importancia cultural do galego e desgaleguización de ámbitos.

Literatura Universal: cronograma básico

- Na primeira avaliación:

De 18 setembro a fins de outubro: introdución á literatura e á mitoloxía.

A literatura como pracer  estético e como ficción significativa da realidade: Lecturas

comentadas de relatos de Allan Poe:  A caída da casa Usher,  William Wilson…Entrega

dun comentario escrito sobre Un descenso ao Maelstron.

Literaturas mesopotámicas. Literatura e mitoloxía. Comentario de textos.

Literatura hebrea. A Biblia como libro literario: perspectiva “relixiosa” /vs/ perspectiva

literaria e simbólica.

Exipto, India, China… Textos e significación literaria. Literatura árabe antiga.

Proxección e comentario de diversas escenas do filme Os dez mandamentos (1956), de

Cecil B. DeMilles (mitoloxía bíblica).

A mediados  de  outubro:  Exame  da  primeira  e  da  segunda  unidade do  libro  de

consulta (Literaturas mesopotámicas… e Literatura hebrea).

De mediados de outubro a mediados de novembro: Grecia, Roma e a Idade Media.

A Ilíada e a Odisea. A traxedia grega. A poesía. Textos de Safo, Anacreonte…

A Eneida. A poesía latina: textos de Catulo, Virxilio, Horacio…

A Idade Media: literatura en latín. Literatura en linguas romances. A lírica. A narrativa

medieval.
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A Italia do  Trecento  e do  Quattrocento: Dante, Petrarca, Boccacio. A Commedia de

Dante. Os albores do Renacemento.

A mediados de novembro:  exame das unidades 3ª, 4ª e 5ª (Grecia, Roma e Idade

Media).

De mediados de novembro a mediados  de decembro: Renacemento e Barroco.

François Villon na Franza do século XV.

A lírica nos séculos XVI e XVII. A lírica e a épica de Luís de Camões.

A narrativa europea no Renacemento e no Barroco.

O teatro isabelino inglés: William Shakespeare.

Estudo especial do Hamlet: lectura e análise da obra. Visionado e comentario da

versión de Lawrence Olivier. Algúns exemplos de versións posteriores.

A mediados  de  decembro:  exame do  Hamlet de  William Shakespeare (Inclúe  o

coñecemento da obra, a súa análise e o estudo panorámico das  unidades 6 e 7 do

libro: Renacemento e Barroco).

- Na segunda avaliación:

Durante o mes de xaneiro: A Ilustración (unidade 8) e o movemento romántico (unidade

9).

O Século das Luces. O espírito crítico. O pensamento racionalista. A Ilustración e as

súas consecuencias.

O teatro francés do XVIII: importancia de Molière.

O movemento romántico na Alemaña. O precedente de Goethe, entre o clasicismo e o

romantismo.  O  Sturm  und  Drang como  movemento  iniciador  do  Romantismo  na

Alemaña.

Textos de poetas románticos alemáns: Hölderlin, Novalis, Shiller, Heine…Comentario

e lectura comprensiva.

O  movemento  romántico  inglés.  William  Blake,  os  poetas  lakistas e  os  poetas

“rebeldes”.  As  Lyrical  Ballads (1798),  de  Wordsworth  e  Coleridge,  como  obra

antolóxica inaugural da poesía romántica inglesa.

Textos poéticos de Blake, Wordsworth, Coleridge, Lord Byron, Shelley e John Keats.

O Romanticismo francés: Chateaubriand, Víctor Hugo, Lamartine, Alfred de Musset.

O poeta Leopardi na Italia romántica: estudo do poema L’Infinito.
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Os románticos portugueses: Alexandre Herculano. Almeida Garret.

A prosa romántica: a singularidade de Edgar Allan Poe.

Exame das unidades 8 e 9: a finais de xaneiro (inclúe a lectura e comentario da obra

de Mary Shelley Frankenstein ou o moderno prometeo).

Durante o mes de febreiro: Realismo e Simbolismo.

A narrativa realista en Francia. Os da primeira metade do século XIX: Balzac,  

Sthendal e George Sand.

Novelistas da segunda metade: Flaubert, Zola e Maupassant.

Estudo de Madame Bovary, de Flaubert.

Dickens, Emily Brontë… na Gran Bretaña.

O  Realismo  na  literatura  portuguesa:  Camilo  Castelo  Branco  entre  o  espírito

romántico e o pesimismo crítico do Naturalismo. Eça de Quirós e a súa importancia na

novela europea: Os Maias.

A Rusia de Dostoievski, Tolstoi e Chejov.

O Simbolismo francés. Baudelaire como punto de partida. A poesía transgresora de

Baudelaire (lecturas de Les Fleurs du Mal, 1857).

Rimbaud e Verlaine, poetas simbolistas.

A finais de febreiro: exame das unidades 10 e 11: Realismo e Simbolismo (Inclúe a

lectura de unha destas tres novelas: Madame Bovary, de Flaubert, Amor de perdição,

de Camilo Castelo Branco ou Os Maias, de Eça de Queirós).

De  finais  de  febreiro  á  segunda  quincena  de  marzo:  decadentismo,  esteticismo  e  

modernidade.

Simbolismo e Modernismo británicos: o Prerrafaelismo (orixe, estética e influencias).

Bernard  Shaw.  O  movemento  dramático  irlandés  (Yeats).  Oscar  Wilde,  Eliot,

Conrad…

Alemaña.  Renovación literaria  no  cambio  de  século:  Rainer  María  Rilke,  Thomas

Mann, Hermann Hesse.

Lectura da novela de Thomas Mann Morte en Venecia (1912) e visionado do filme de

Visconti do mesmo título, de 1971.

Kafka e outros escritores do século XX.

A mediados de marzo: exame do tema 12 incluíndo Morte en Venecia.
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- Na terceira avaliación:

De mediados de marzo a mediados de abril:  o século XX. As vangardas  poéticas e a

renovación da narrativa (Unidade 13).

A transformación dos xéneros literarios: teatro (Jean Anouilh, Bertolt Brecht, Antonin

Artaud),  poesía (vangardas,  poesía  pura,  poesía  social…),  novela (Joyce,  Faulkner,

“Nouveau Roman”…).

A poesía  de  vangarda:  o  futurismo  (Marinetti,  Maiakovski,  Pessoa,  Papasseit),  o

cubismo (Apollinaire), o dadaísmo (Tristan Tzara), o creacionismo (V. Huidobro, P.

Réverdy), o surrealismo (A. Bréton, Apollinaire, Éluard…).

A poesía “pura” (Valéry, Saint-John Perse, Pessoa, Kavafis, Ezra Pound…)

A poesía  “social”:  o  “socialrealismo”.  A Xeración  Beat  (Allen  Ginsberg,  Gregory

Corso).

As vangardas en Portugal. A Geração de Orpheu. O Futurismo: Mário de Sá-Carneiro,

Almada Negreiros, Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa. Os heterónimos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos.

Pessoa ortónimo.

Lectura e comentario dos Poemas de Alberto Caeiro.

A renovación da novela: Francia (Anatole France, André Gide, Marcel Proust), Gran

Bretaña e Irlanda (Joyce, Virxinia Woolf, Wells, Orwell)…

A mediados  de  abril:  exame da unidade  13,  incluíndo  a  lectura  dos Poemas de

Alberto Caeiro.

De mediados de abril a comezos de maio: o teatro até os nosos días. Interrelacións da

música e o cinema na expresión literaria (unidade 14). A literatura despois das vangardas.

A literatura durante o nacionalsocialismo. O teatro de Bertolt Brecht.

A renovación teatral de Luigi Pirandello.

Lectura e comentario da obra Novela de xadrez (1941), de Stefan Zweig.

O  “Nouveau  Roman”:  Alain  Robbe-Grillet,  Michel  Butor,  Nathalie  Sarraute,

Marguerite Duras…

A  Xeración  Perdida  norteamericana :  Gertrude  Stein,  F.  Scott  Fitzgerald,  E.

Heminguey, John dos Passos, Henry Miller.

A novela posterior [social]: John Steinbeck, William Faulkner.
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Os novos camiños do teatro: Teatro do compromiso e teatro do absurdo: Jean Genet,

E. Ionesco, Samuel Beckett, Harol Pinter…

Literatura e cinema.

A canción moderna.

En maio exame da unidade 14, incluíndo a obra de Stefan Zweig Novela de xadrez.

    

SEGUNDO DE BACHARELATO

Lingua e Literatura Galega:

- Na primeira avaliación: un exame antes das vacacións de Nadal dos primeiros seis temas

do libro.

Materia para o exame:

Funcións  sociais  da  lingua.  Bilingüismo  e  diglosia.  Lingua  inicial,  competencia  e  usos.

Estereotipos e prexuízos. Variedades dialectais. Historia da normativización. Interferencias e

desviacións da norma.

Materia  de actividade na aula:  análise  lingüística de textos (corrección idiomática,

definición  de  palabras  e  expresións,  desviacións  da  norma,  morfosintaxe,  trazos

fonéticos de vogais e consoantes, etc.).

Vocabulario d’ A esmorga.

Estudo literario d’ A esmorga (Entrega dun traballo sobre a obra).

- Na segunda avaliación: un exame antes das vacacións de semana santa das unidades 7 á 12.

Materia para o exame:

Historia do galego. Linguas minorizadas e minoritarias. A normalización lingüística. A
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lírica  galega  antes  da  guerra  civil:  das  Irmandades  da  Fala  á  poesía  de  vangarda:

Cabanillas, Manuel Antonio, Amado Carballo, Cunqueiro...

A prosa do primeiro terzo do século XX: as  Irmandades  da Fala  e  o Grupo Nós:

Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Rafael Dieste...

Materia de actividade na aula.

Vocabulario  da  obra  O  incerto  señor  Don  Hamlet,  príncipe  de  Dinamarca,  de

Cunqueiro.

Materia de actividade na aula.

Estudo literario de O incerto señor Don Hamlet (entrega dun traballo sobre a obra).

- Na terceira avaliación: un exame antes da avaliación final das unidades 13 á 18.

Materia para o exame:

A poesía entre 1936 e 1976: Iglesia Alvariño, Díaz Castro, Cunqueiro, Celso Emilio,

Bernardino Graña, Méndez Ferrín, Manuel María, Novoneyra...

A prosa de 1936 a 1975: Fole, Blanco Amor, Cunqueiro, Neira Vilas, Méndez Ferrín,

Carlos Casares...

O  teatro  galego  de  1900  a  1976:  Castelao,  Dieste,  Cunqueiro,  Manuel  Lourenzo,

Euloxio R. Ruibal, Francisco Taxes, Roberto Vidal Bolaño...

A poesía de fins do século XX e comezos do XXI: Méndez Ferrín, Fernán Vello, Pilar

Pallarés, Manuel Rivas, Olga Novo...

A prosa de fins do século XX e comezos do XXI: Xavier Alcalá, Manuel Rivas, Suso

de Toro, Xosé Miranda...

O teatro de fins dos 80 e 90: Xesús Pisón, Cándido Pazó, Raúl Dans...

Materia de actividade na aula.

* Literatura Galega do século XX e da actualidade

Primeira avaliación:

A prosa. A prosa de ficción e a de non ficción.
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Segunda avaliación:

A creación poética. Diversidade poética e temática. Forma e linguaxe poética.

Terceira avaliación:

A literatura e as outras artes. Teatro, cinema e imaxe.
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR

A MATERIA

Primeiro de ESO:

CONTIDOS MÍNIMOS

● O galego na sociedade actual.

● Saber aplicar as regras básicas de acentuación e puntuación.

●  Clases  de  palabras:  substantivo,  adxectivo,  determinantes,  pronome,  verbo,  adverbio,

preposición e conxunción.

● Coñecer o vocabulario traballado na aula.

● Comprender un texto, distinguindo o esencial e o secundario.

● Distinguir e crear diferentes tipos de textos: narrativos, xornalísticos, teatrais, etc.

Segundo de ESO:

CONTIDOS MÍNIMOS

● Comprender un texto, distinguindo o esencial e o secundario.

● Distinguir e crear diferentes tipos de textos: publicitarios, administrativos, da rede, etc.

● Coñecer os trazos máis relevantes da fonética galega.

● Coñecer as principais características da morfoloxía galega, especialmente no relativo aos

pronomes persoais (formas, usos, posición...) e aos verbos (paradigmas completos, verbos

irregulares...).

● Coñecer as función sintácticas básicas.

● Coñecer o vocabulario traballado na aula.

● A historia do galego e a súa realidade social.

Terceiro de ESO:

CONTIDOS MÍNIMOS

● Comprender un texto, distinguindo o esencial e o secundario.
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●  Morfoloxía da lingua galega.  Revisión e actualización.  Perífrases,  infinitivo flexionado,

colocación do pronome persoal, etc.

● Coñecer o vocabulario traballado na aula.

● Empregar correctamente os signos de puntuación na escrita.

● Coñecer a historia do galego desde as orixes até o século XIX.

● Coñecer a literatura galega medieval, a dos séculos de decadencia e a do século XIX.

● Saber comentar textos literarios das etapas traballadas.

Cuarto de ESO:

CONTIDOS MÍNIMOS

● Tipos de textos: argumentativos, académicos, xornalísticos…

● Comprender un texto, distinguindo o esencial e o secundario.

● Coñecer o vocabulario traballado na aula.

● Saber compor con corrección un texto escrito.

● Sintaxe: unidades e función sintácticas.

● O galego no século XX e XXI e a súa situación actual.

● Saber comentar textos literarios contemporáneos.

Primeiro de Bacharelato

CONTIDOS MÍNIMOS PARA LÍNGUA E LITERATURA GALEGA:

● Comprender un texto, distinguindo o esencial e o secundario e saber analizalo criticamente.

● Entender o signo lingüístico e a súa funcionalidade na comunicación.

● Coñecer o vocabulario e a fraseoloxía traballados na aula.

●  Repaso  da  morfoloxía  galega  (nominal  e  verbal),  incidindo  na  conxugación  verbal:

participios  regulares  e  irregulares,  infinitivo  flexionado,  futuro  do  subxuntivo,  perífrases

verbais, verbos de construción reflexiva e non reflexiva, etc.
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● Coñecer as orixes e as principais etapas da lingua galega ao longo da historia até o século

XIX.

● Entender a situación sociolingüística do galego na actualidade.

● Saber  comentar  e  interpretar  textos  representativos  da  literatura  medieval  galego-

portuguesa, dos séculos de decadencia e dos autores mais relevantes do XIX (Rosalía, Curros

e Pondal).

CONTIDOS MÍNIMOS PARA LITERATURA UNIVERSAL:

● Coñecer as principais etapas, autores, movementos e obras da literatura universal.

● Saber analizar textos literarios representativos das diferentes literaturas.

● Saber realizar a literatura co resto das artes.

● Lectura e comentario crítico das obras fixadas polo Grupo de Traballo da CIUG.

Segundo de Bacharelato

CONTIDOS MÍNIMOS PARA LÍNGUA E LITERATURA GALEGA:

● Comprensión textual: saber resumir textos, recoñecer a súa estrutura e distinguir as ideas

principais das secundarias. Saber comentar a intención dos textos e comprender o seu léxico,

expresións e sentido.

● Produción textual: o alumno debe saber construír textos dunhas 250 palabras expresándose

con  corrección,  coherencia  e  organización.  Procurará  a  adecuación  léxico-gramatical  e  o

correcto dominio da norma galega, a súa ortografía e os signos de puntuación.

●  Repaso  da  gramática  do  galego:  fonética,  fonoloxía,  morfoloxía,  sintaxe,  semántica,

lexicoloxía e dialectoloxía.

● Sociolingüística. Coñecer a historia do galego, a construción do estándar e dominar diversos

conceptos  como  diglosia,  conflito  lingüístico,  interferencias  e  desviacións  da  norma  ou

linguas minorizadas e minoritarias.
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● Literatura.  Coñecer  as  características,  autores e  obras  máis  representativas  da poesía,  a

narrativa e o teatro durante o século XX e o que vai do XXI. Saber en 400 palabras facer una

redacción sobre dun dos aspectos desa historia literaria.

● Coñecer o vocabulario e a fraseoloxía traballados na aula.

CONTIDOS  MÍNIMOS  PARA  LITERATURA  GALEGA  DO  SÉCULO  XX  E  DA

ACTUALIDADE:

● Ampliar os coñecementos de literatura galega contemporánea.

● Comprender e analizar fragmentos ou obras completas representativas dos diversos xéneros.

● Relacionar a literatura con outras artes e disciplinas.

● Profundizar na literatura galega como expresión da lingua, da cultura e da historia do pobo

galego.
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PROCEDEMENTOS,  INSTRUMENTOS E CRITERIOS

DE AVALIACIÓN

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en

conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo

xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece

no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias

clave.

Os estándares de aprendizaxe avaliables son especificacións dos criterios de avaliación que

permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber,

comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e

permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de

probas estandarizadas e comparables.

Os criterios de avaliación constitúen un referente específico para avaliar a aprendizaxe do

alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en

coñecementos  coma en competencias,  e  responden ao  que se pretende conseguir  en cada

disciplina.

Debe ficar claro que a materia Lingua Galega e Literatura é progresiva tanto na ESO como

no Bacharelato. O saber é acumulativo e de aprendizaxe continuada. Para un alumno ter a

cualificación nunha materia (por exemplo en Lingua Galega e Literatura de 2º da ESO) debe

ter  superada  a  materia  correspondente  do  1º  curso.  O  profesorado  e  o  alumnado  nestas

circunstancias estará especialmente atento nestes casos para levar a cabo os procedementos

máis adecuados.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Primeiro curso da E.S.O.

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

académico. Seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe.

2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos escritos sinxelos dos ámbitos

social e académico. Seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe.

3. Realizar exposicións e narracións orais planificadas claras e áxiles e 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.

4. Escribir, seguindo un modelo, narracións e descricións, así como outros textos sinxelos

propios da vida cotiá, das relacións sociais e dos medios de comunicación. Planificar e revisar

os ditos textos coa axuda do profesorado aplicándolles  normas básicas de adecuación, de

coherencia, de cohesión, de corrección e de precisión léxica.

5. Consultar, baixo a dirección do profesorado, textos en diferentes soportes co fin de extraer

a información solicitada e incorporala ás propias producións.

6.  Aplicar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  e  as  normas  de  uso  lingüístico  para  resolver

problemas de comprensión e para compor  e revisar  de xeito dirixido os propios textos.

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica.

8.  Observar  os  condicionamentos  máis  evidentes  da  valoración  e  uso  social  do  galego  e

utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos.

9. Recoñecer a diversidade lingüística do mundo actual, con especial atención ao contorno

peninsular.

10. 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 recoñecendo os trazos xerais do xénero.

11.  Utilizar  os  coñecementos  literarios  na  comprensión  de  textos  breves  ou  fragmentos,

atendendo especialmente aos trazos xenéricos e á funcionalidade dos recursos retóricos.
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12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como

modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empreguen.

Segundo curso da E.S.O.

1.  Ser  quen  de  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...

2. Ser quen de extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais, etc., de diferentes

textos escritos...

3. Ter a capacidade de expor ante os compañeiros pequenos temas oralmente, e demostrar o

suficiente dinamismo na intervención en debates e actividades interactivas.

4. Saber escribir coa necesaria coherencia textos propios dos medios de comunicación e dos

ámbitos social e académico.

5.  Ter  a  capacidade  de  seleccionar  materiais  diversos  despois  da súa consulta  persoal  en

diferentes formatos.

6.  Saber  utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  a  resolución  de  problemas  de

comprensión diversos.

7. Recoñecer os mecanismos da lingua e coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica.

8. Ser consciente dos condicionamentos actuais para o uso social da lingua galega e utilizala

con fluidez e normalidade nos diferentes contextos comunicativos.

9. Entender a lingua dentro da diversidade lingüística do mundo actual.

10. Ler con certa regularidade obras literarias con criterio lector, iniciándose na apreciación

do punto de vista e nas formas literarias empregadas.

11.  Comprensión  literaria  de  pequenos  textos,  atendendo  especialmente  aos  diferentes

subxéneros e ás figuras retóricas.

12.  Intentar  a  creación estética,  tendo en conta os modelos de textos lidos e  a partir  dos

coñecementos adquiridos na aula.

Terceiro curso da E.S.O.
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1 . Comprender a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as

secundarias de textos propios dos medios de comunicación audiovisual. Así mesmo, ser

quen  de  seguir  e  recoller  resumidamente  o  desenvolvemento  oral  dunha  exposición

académica.

1 . Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos escritos do ámbito público e

dos medios de comunicación, así como da vida académica,  analizando criticamente os

seus contidos, interpretando as connotacións e mensaxes implícitas que deles se deduzan e

inferindo  o  tema  principal  e  os  secundarios.  Comprender  e  seguir  as  instrucións  que

regulan a vida social e os procesos de aprendizaxe complexos.

1 . Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e de informacións de

actualidade contrastando os diferentes puntos de vista e opinións expresadas en distintos

medios  audiovisuais.  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.

1 . Escribir textos propios dos medios de comunicación e dos ámbitos social e académico,

usando con progresiva liberdade os modelos propostos na aula.  Planificar e revisar os

ditos  textos  de  maneira  case  autónoma  para  asegurar  a  súa  coherencia,  cohesión,

corrección e precisión léxica.

1 . Ser quen de consultar de maneira case autónoma textos en diferentes soportes co fin de

seleccionar  e  analizar  criticamente  a  información  relevante  para  integrala  nas  propias

producións, especialmente en traballos do ámbito académico adecuados ao nivel.

1 . 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.

1 . Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua, e

coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada.

1 . Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua

galega anterior ao século XX; extraer os trazos principais que definen a actual situación

sociolingüística de Galiza, analizando criticamente os condicionamentos da valoración e
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uso social do galego; utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos

contextos comunicativos.

1 . Recoñecer as causas da diversidade lingüística e dos procesos sociolingüísticos e mais

coñecer e facer uso dos dereitos nesta materia.

11 . Ler  con  regularidade  obras  literarias  e  desenvolver  criterio  lector;  expor  unha

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido

coa propia experiencia e valorando a estrutura, o punto de vista e o emprego da linguaxe.

11. Utilizar  os  coñecementos  literarios  na  comprensión  de  textos  breves  ou  fragmentos,

atendendo especialmente á relación co contexto, á evolución dos xéneros, formas e estilos

e á funcionalidade dos recursos retóricos.

11. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como

modelo os lidos e comprendendo os recursos a empregar; explicar as relacións das obras

co contexto histórico e literario en que aparecen e os autores máis relevantes, realizando

un traballo de información e de síntese ou de resolución de problemas.

Cuarto curso da E.S.O.

1. Ter a capacidade de identificar a intención comunicativa esencial que se agacha nun texto

académico, audiovisual ou de outro tipo.

2.  Comprender textos escritos do ámbito público,  dos medios  de comunicación e da vida

académica,  identificando  as  ideas  principais  e  as  secundarias,  o  propósito  comunicativo

implícito ou explícito, contrastando explicacións e argumentos.

3.  Saber  realizar  exposicións  orais  planificadas  con  claridade  e  axilidade,  e  intervir  nos

coloquios  e  debates  coa  necesaria  interacción,  ouvindo  e  respectando,  e  empregando  o

rexistro lingüístico adecuado ao caso.

4. A partir dos modelos aprendidos na aula, ter a capacidade de escribir textos propios da vida

cotiá, das relacións sociais, dos medios de comunicación e do ámbito académico, revisando de

maneira autónoma a súa coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica.

5. Saber extraer e seleccionar de maneira crítica textos en diferentes soportes.

6.  Dar  utilidade  aos  coñecementos  sobre  a  lingua na resolución de problemas de  ámbito

interdisciplinar e na construción de textos varios.
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7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e

coñecer e usar a terminoloxía adecuada.

8. Coñecer as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua

galega, de xeito que se interprete adecuadamente a actual situación sociolingüística á luz da

historia moderna e contemporánea.

9. Recoñecer as características das principais etapas, obras e autores da literatura galega.

10. Ler con regularidade obras literarias, procurando un criterio lector progresivo. Ser quen de

emitir  opinións  argumentadas  sobre  a  lectura  persoal  de  algunha(s)  obra(s)  clásica(s)  da

literatura contemporánea.

11.  Demostrar  unha mínima competencia no comentario de textos  a  partir  de fragmentos

escollidos  da  literatura  galega  contemporánea,  con  especial  atención  ao  contexto,  ás

innovacións e á funcionalidade dos recursos retóricos.

12. Ser quen de intentar a creación estética a partir dos modelos literarios aprendidos, así

como a realización de traballos escritos valorizando as principais obras obxecto de estudo.

No Bacharelato

1. Interpretar diferentes tipos de discursos orais, escritos e audiovisuais e a situación en que se

desenvolven.

2. Participar en interaccións orais e realizar producións orais planificadas.

3. Realizar composicións escritas sobre temas de actualidade ou curriculares.

4. Caracterizar e identificar diferentes tipos de textos orais, escritos e audiovisuais.

5. Coñecer os principais elementos da gramática.

6. Coñecer e utilizar o vocabulario na súa complexidade e variedade.

7. Diferenciar as variedades internas da lingua e identificar as interferencias e desviacións.

8. Reflexionar sobre as concepcións e preconceitos sobre a lingua.

9. Manexar a terminoloxía sociolingüística a partir das causas históricas que explican os usos

actuais da lingua.

10. Coñecer a historia da literatura galega: etapas, movementos, autores, etc.

11. Saber comentar obras fundamentais da nosa historia literaria, utilizando os coñecementos

sobre estética e forma literaria
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Literatura universal

1. Caracterizar os grandes xéneros literarios.

2. Comentar obras e fragmentos representativos.

3.Realizar traballos ou exposicións orais a partir de obras significativas da literatura universal.

4.Relacionar a literatura universal con textos da literatura galega e española da mesma época.

Literatura galega do século XX e da actualidade

1. Ler e interpretar textos significativos da literatura deste período, sabendo relacionalos co

contexto histórico e sociocultural.

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado é quen de comprender e interpretar un

texto  literario  como  un  feito  cultural  situado  nun  determinado  marco  histórico,  social  e

ideolóxico.

2.  Analizar  textos,  reflexionando  sobre  os  seus  recursos  estilísticos  e  técnicos,  e  sobre  a

interrelación do contido coa forma.

Trátase  de  coñecer  a  capacidade  das  alumnas  e  dos  alumnos  para  facer  un  comentario

comprensivo dun texto no cal  capten as características  da técnica empregada,  salientando

aqueles aspectos máis innovadores, os recursos estilísticos utilizados e aqueloutros elementos

que fan do texto unha obra de creación.

3. Recoñecer en textos de diferente autoría a presenza dunha mesma temática e relacionalos

con formulacións anteriores poñendo de relevo as diferenzas que os singularizan.

Trátase de comprobar se o alumnado recoñece a presenza dunha mesma temática na creación

literaria de distinta autoría e se é quen de realizar unha análise dela a través dunha visión

retrospectiva.

4. Elaborar traballos sinxelos sobre obras de creación, explicando as características principais,

achegando  unha  opinión  persoal  e  utilizando  de  forma  crítica  as  fontes  bibliográficas  e

documentais adecuadas.

Este  criterio  pretende comprobar  a  capacidade  das  alumnas  e  dos  alumnos  para  elaborar

traballos acudindo a diversas fontes bibliográficas, achegando opinións persoais; así mesmo,
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comprobarase a capacidade de planificar o traballo e de expresar, a través dunha estrutura

correcta e dunha linguaxe adecuada e rica, as súas ideas, opinións e xuízos.

5.  Relacionar textos  da literatura galega con outros de literaturas distintas,  observando as

posibles influencias e distinguindo as notas peculiares da nosa cultura literaria.

Con  este  criterio  preténdese  comprobar  se  o  alumnado  é  quen  de  percibir,  a  través  da

comparación de textos, as influencias doutras literaturas e os trazos propios da nosa cultura.

6.  Valorar  a  creación  literaria  en  lingua galega  como expresión  dos  sentimentos,  ideas  e

ideoloxía, individuais e colectivos, e como medio para enriquecer a propia personalidade.

Este  criterio  pretende comprobar  o  desenvolvemento,  nas  alumnas  e  nos  alumnos,  dunha

actitude crítica e respectuosa cara á creación literaria, a través do interese e hábito lector, o

interese pola creación literaria, as súas opinións e xuízos sobre textos literarios, a súa actitude

ante as novas publicacións, o respecto polas opinións alleas, etc.
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedementos de avaliación da aprendizaxe:

•  A avaliación  será formativa e  continua,  atendendo de modo efectivo  ás  actitudes  e  aos

procedementos.

• De grande utilidade será a realización adecuada da avaliación inicial, que servirá ao profesor

ou profesora para planificar o traballo sucesivo.

• Tamén se deberá contemplar con interese o aspecto creativo e orixinal de cada alumno.

• Así mesmo, a capacidade de relación entre diferentes temas e materias, así como a conexión

das materias de ensino coa realidade do contorno, serán apreciadas positivamente.

• Igualmente será apreciada a riqueza expresiva de cada alumna ou alumno, demostrando a

necesaria fluidez verbal, quer oralmente, quer na escrita.
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

•  Os  instrumentos  de  avaliación  serán  diversos,  adquirindo  especial  valor  as  actividades

habituais do alumnado, debidamente observadas, os intercambios orais…, sen que se exclúan

as probas orais e escritas.

• Deberá contemplarse o grao de participación de cada alumno na aula, así como a súa 

correcta exposición, atención ou recepción.

• A aprendizaxe debe incidir na procura de información por parte dos alumnos na biblioteca,

nas fontes informáticas e audiovisuais e na observación de toda realidade circundante.

• Sen que se deixe de atender a reflexión e o coñecemento do código lingüístico, debe ser

obxecto de especial  atención as habilidades e  estratexias  lingüísticas,  a fin de adoptar un

enfoque  comunicativo  no  ensino  e  aprendizaxe  da  lingua,  que  faga  do  texto  a  unidade

comunicativa  fundamental  e  que  favoreza  o  emprego  do  idioma  en  distintas  funcións  e

contextos de uso.

• Traballar con textos de diferente natureza, especialmente expositivos e argumentativos.

• Propiciar actividades individuais e de grupo.

• Lectura comprensiva e interpretativa de obras completas e textos varios.

•  Promover todo tipo de actividades,  dentro e fóra da aula,  que contribúan á aprendizaxe

global.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A

MATERIA. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A metodoloxía didáctica é conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e

planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a

aprendizaxe  do  alumnado  e  o  logro  dos  obxectivos  suscitados.  As  nosas  propostas

pedagóxicas para esta etapa da ESO consideran a atención á diversidade e o acceso de todo o

alumnado á educación común. Usaremos métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de
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aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en

equipo.

- A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo

o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das

competencias correspondentes.

- Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque

multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do

equipo docente de cada grupo.

-  A intervención educativa debe  ter  en conta como principio a  diversidade do alumnado,

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais

unha atención personalizada en función das  necesidades  de cadaquén.  Os mecanismos de

reforzo,  que  se  deberán  pór  en  práctica  tan  pronto  como  se  detecten  dificultades  de

aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares.

- Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e

fomentarase a correcta expresión oral e escrita en lingua galega. A comprensión lectora, a

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

comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional son por outra parte

obxectos e elementos metodolóxicos que se traballan en todas as materias.

- A lectura contará co tempo necesario para acadar a suficiente comprensión e  información.

- Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na

aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe

apoiándonos nos recursos do proxecto Abalar.

- Colaboraremos no desenvolvemento da competencia comunicativa plurilingüe. Buscaremos

acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre

a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios

de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de xeito

que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.

-  Cumprirá  abordar  de modo continuado as  interferencias  lingüísticas  entre  o galego e  o

castelán,  partindo  especialmente  de  textos  orais  e  empregando  gravacións,  soportes

informáticos e outros medios audiovisuais.

-  Ouvir  cancións,  p.e.,  en  diferentes  linguas  será  un  método  útil  para  a  comprensión  da

pluralidade lingüística e cultural.
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-  No  plano  da  oralidade,  será  importante  traballar  con  diversos  tipos  de  textos:  textos

coloquiais (que reflicten a espontaneidade) e textos que reflicten o nivel formal da lingua.

-  Mediante  debates,  coloquios,  etc.,  procurarase  a  participación  de  todos  os  alumnos,

aproveitando tamén estas actividades para o tratamento dos contidos transversais e para a

educación das actitudes.

- Entre os textos escritos, será de grande utilidade traballar con artigos de xornais e revistas,

anuncios publicitarios, textos administrativos, legais, científicos, literarios, etc.

- Na análise de textos atenderase aos rexistros lingüísticos, á corrección idiomática, á estética

literaria, ao contido semántico do propio texto e ás consecuencias sociolingüísticas que se

derivaren.

 MATERIAIS  E  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE

VAN UTILIZAR

a) Libros de texto

 En 1º da ESO o libro é o de Xerais Lingua e literatura 1 ESO (2015, 978-84-9914-

886-1) de Ana Iglesias et alii.

 En 2º da ESO Lingua galega e literatura 2º ESO de Xoán López Viñas et

alii (2016, Baía, 978-84-9995-194-2 ).

 En 3º da ESO o libro é o de Xerais Lingua e literatura 3 ESO (2015, 978-84-9914-

885-4) de Ana Iglesias et alii.

 En 4º da ESO Lingua galega e literatura 4º ESO de Xoán López Viñas et

alii (2016, Baía, 978-84-9995-195-9).

 En 1º BAC usaremos o libro de Baía Lingua e literatura 1º BAC (2015, 978-84-

9995-169-0) de Isabel González e E. Insua.

 En 2º de BAC Lingua e literatura 2º Bacharelato Ana Iglesias Álvarez et

alii (2016, Xerais, 978-84-9121-031-3).
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 Como manual de consulta de Literatura Universal no Bacharelato usaremos tamén

o libro de Xerais Literatura Universal, non obrigatorio.

b) Libros de lectura

Coexistindo coa lista de libros fixos que se expón a seguir, tamén se traballa con un listado
aberto de libros onde o/ alumno/a pode escoller.

1º ESO:

1ª avaliación:
RIVEIRO, Breogán: Tonecho de Rebordechao, Galaxia.

2ª avaliación:
COSTAS, Ledicia: Escarlatina ou a cociñeira defunta, Xerais.

3ª avaliación:
JENNINGS, Paul: Vaiche boa.

2º ESO:

1ª avaliación:
CASALDERREY, Fina: Prohibido casar, papá! , Galaxia.
MAYORAL, Marina: Tristes armas, Xerais.

2ª avaliación:

REIMÓNDEZ, María: Corredora, Xerais.
COSTAS, Ledicia: Recinto gris,

3ª avaliación:
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín: Trece anos de Branca, Rodeira.

3º ESO:

1ª avaliación:
NEGRO, Carlos: Penúltimas tendencias, Xerais.
ROCA, Paco: Engurras.

2ª avaliación:
BARCELÓ, Elia: O efecto Frankenstein. Grupo Edebé.
ALONSO, Fran (Antol.): Poetízate, Xerais.

3ª avaliación:
MALLORQUÍ, César: As lágrimas de Shiva. Grupo Edebé.
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2º PMAR:

Língua galega:

3º PMAR:

Língua galega:
SOLAR, María: Os nenos da varíola, Galaxia.
ALONSO, Fran: Poetízate, Xerais.
CASTELAO, Cousas, Galaxia.

Língua castelá:
VACAS, Raúl: Consumir preferentemente, Anaya.
GAVALDA, Anna: 35 kilos de esperanza, Alfaguara.
SIERRA Y FABRA, Jordi: La piel de la memoria, Edelvives.

4º ESO:

1ª avaliación:
MISA, Iria: Xa non estou aquí, Xerais.
RIVEIRO COELLO, Antón: As rulas de Bakunin, Galaxia.

2ª avaliación:
LOZANO, David: Descoñecido. Edebé.
COSTAS, Ledicia: O corazón de Xúpiter. Xerais.

3ª avaliación:
MEJUTO, Eva: Memoria do silencio. Xerais.

1º BAC:

1ª avaliación:
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín: A viaxe de Gagarin, Xerais.

 2ª avaliación:
MACEIRAS, Andrea: Europa Express, Xerais.

3ª avaliación:
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín: Corredores de sombras, Xerais.
CAJARAVILLE, Héctor: O segredo da casa de Formoso, Oqueleo.

LITERATURA UNIVERSAL (1º BAC):

1ª avaliación:
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POE, Edgar Allan: Contos, TrisTram.
SHAKESPEARE, William:  A traxedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca  (1601) [diversas
edicións]. Análise do filme de LAURENCE OLIVIER (versión orixinal inglesa lexendada).

2ª avaliación:
SHELLEY, Mary: Frankenstein ou o moderno Prometeo, Galaxia.
FLAUBERT, Gustave: Madame Bovary (1857), Galaxia.
EÇA DE QUEIRÓS, J.M.: O crime do Padre Amaro (1875), Mem Martins.
MANN, Thomas: A morte en Venecia (1912), Rinoceronte. Filme de L. VISCONTI do mesmo
título (1971).

3ª avaliación:
PESSOA, Fernando: Poemas de Alberto Caeiro, Ática.
ZWEIG, Stefan: Novela de xadrez (1941), Ir Indo.

2º BAC:

1ª avaliación:  
SENDE, Séchu: Made in Galiza.

2ª avaliación:
BLANCO AMOR, Eduardo: A esmorga, Galaxia, [1ª ed. Buenos Aires 1959].

3ª avaliación:
CARVALHO CALERO, Ricardo: Scórpio.

c) Outros materiais

- Alén diso, utilizarase o  material audiovisual e de calquera outro tipo

que cada responsábel tiver a ben considerar.

-  Este  uso  responsábel  inclúe  o  teléfono  móbil como  instrumento  de

traballo  na  aula  polas  posibilidades  que  achega  á  tecnoloxía  da

aprendizaxe.
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN

E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

-  Con carácter  xeral  os  membros  do departamento  aplicaremos  os  seguintes  criterios  de

cualificación do alumnado:

➢ Os  exames ou  probas  de  coñecemento  que  faga  o  alumnado suporán  un 60% da

cualificación global.

➢ Os traballos e  exercicios dentro ou fóra da aula suporán un 20% da cualificación.

Neste apartado pódese valorizar os cadernos dos alumnos coas notas e apuntamentos

recollidos  na  aula,  así  como  outras  actividades  escritas  regulares  ou  de  carácter

puntual. Poderá descontarase por este apartado ata un máximo de 1 punto.

➢ A correcta  expresión oral  e o interese participativo na aula significará un 10% da

cualificación. Isto inclúe a calidade da expresión, mais tamén a mesma iniciativa na

participación na aula: as preguntas, os coloquios, os debates, etc.

➢ Así  mesmo  o  libro  de  lectura proposto  para  a  avaliación  contará  un  10%  da

cualificación total. Haberá a posibilidade de ler un segundo libro que se valorará ata

un máximo de 1 punto.  

- A cualificación do alumnado en cada avaliación será o resultado da aplicación dos criterios

anteriores, sempre desde a óptica do profesor/a, coñecedor/a da traxectoria de cada alumno/a.

- A aprendizaxe será progresiva, nun sistema de avaliación continua. En todo caso, os alumnos

que non superen algunha das avaliacións ou todas no final do curso poderán ser convocados a

unha proba global ou referida aos contidos dunha avaliación.  Se a aprobaren, os alumnos

terán superada a materia correspondente.

- A corrección na expresión: Igual que nos demais niveis será de rigor unha correcta expresión
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tato oral como escrita na nosa lingua. Polo tanto, nas probas escritas que se realicen, tanto de

clase como exames así como traballos, a puntuación verase afectada polas faltas de ortografía,

expresión e redacción. Poderanse descontar ata un máximo de 2 puntos.

O baremo que se aplicará para o bacharelato será o seguinte:

• Por cada erro moi grave (aquel que atente contra o sistema lingüístico): 0,2 puntos.

• Por  cada  erro  grave  (solución  contraria  ás  convención  ortográficas  e  á  norma

lingüística): 0,1 puntos.

• Por cada erro leve (solución discordante co estándar vixente): 0,05.

O baremo que se aplicará para ESO será máis flexible e o profesorado indicarao a principio de

curso.

- Cómpre contemplar dous aspectos: por un lado os criterios de cualificación dun exercicio

concreto, e por outro o sistema seguido ao longo do curso a través das diferentes avaliacións.

Con  respecto  ao  primeiro,  todo  pode  e  debe  ser,  en  principio,  avaliábel  por  parte  do

profesorado, quer os exercicios escritos, quer as intervencións orais de aula. O profesor levará

conta da actitude de cada alumno, non necesariamente de forma numérica, o que terá a súa

incidencia nas  cualificacións  dos  diferentes  exames ou probas  −orais  ou escritas− que se

realizaren.  As  cualificacións,  en  calquera  caso,  incidirán  no  grao  de  competencia  do

alumnado, mais tamén na actitude, no grao de madurez expresiva e comprensiva e nos valores

que se integran nos contidos transversais.

- Agás as excepcións que houber, o normal será a realización de dúas probas escritas por cada

período de avaliación, sen que por sistema haxa recuperación de cada unha delas. Como se

comprende que a aprendizaxe ha ser progresiva, tamén a avaliación debe ser entendida como

continua, de xeito que un alumno poida superar progresivamente os contidos non superados

antes, e isto sen que se supoña a repetición da proba. De calquera xeito, os alumnos poderán

superar diferentes partes da materia nas probas que se realizaren ao final do curso.

*Aquel discente que copie en traballos ou probas escritas, estas serán valoradas cun 0 e  

suspenderán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas nela.
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INDICADORES  DE  LOGRO  PARA  AVALIAR  O

PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

a) Con respecto á planificación, poderanse ter en conta os seguintes indicadores:

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe.

2. Programa a materia tendo en conta os planos e proxectos educativos do centro.

3. Programa a materia tendo en conta o tempo de que se dispón para o desenvolvemento

desta.

4. Formula os obxectivos didácticos de forma que expresen as competencias a acadar polo

alumnado.

5.  Programa  actividades  e  estratexias  en  función  dos  estándares  de  aprendizaxe  e  das

necesidades do alumnado.

6.  Planifica  as  clases  de  modo  flexíbel,  preparando  actividades  e  recursos  axustados  á

programación da aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

7. Establece, de xeito explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación.

8. Coordínase co resto do profesorado do departamento e do centro que poidan ter contidos

afíns (Tratamento Integrado de Linguas).

b)  Con respecto ao desenvolvemento, os indicadores serían:

1. Organiza os contidos dando unha visión xeral de cada tema (índices, esquemas...).

2. Relaciona os conceptos novos cos xa coñecidos.

3. Mostra predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das aulas.

4. Optimiza o tempo de que se dispón para o desenvolvemento do Proxecto.

5. Utiliza as TIC para apoiar os contidos na aula.

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída co alumnado.

7.  Desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada  e  comprensíbel  para  os  alumnos  e  as

alumnas.

148



8. Elabora actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe.

9. Presenta actividades de grupo e individuais.

10. Facilita estratexias de aprendizaxe (como buscar información, ou resolver problemas).

c)  Con respecto ao seguimento e avaliación, eis os indicadores:

1. Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel do

alumnado.

2. Detecta os coñecementos previos a cada tarefa de aprendizaxe.

3. Revisa, amiúde, os traballos propostos na aula e fóra dela.

4. Fornece a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode melloralas.

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades do alumnado e dá pautas

para a mellora das súas aprendizaxes.

6. Utiliza sistematicamente procedementos e instrumentos variados de recolla de información.

7. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado á avaliación dos

diferentes contidos e das competencias clave.

8. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.

9. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non foron

alcanzados suficientemente.

10.  Propón  novas  actividades  de  maior  nivel  cando  os  obxectivos  foron  alcanzados  con

suficiencia.

11. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos pais e nais.

d)  Con respecto á motivación do alumnado, os indicadores serán:

1. Proporciona un plan de traballoao principio de cada tarefa.

2.  Utiliza distintos recursos para introducir  a unidade (lecturas,  cancións,  vídeos,  debates,

diálogos...).

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.

4. Informa sobre os progresos acadados e as dificultades atopadas.

5. Relaciona os contidos e actividades cos intereses do alumnado.

6. Estimula a participación activa dos estudantes na aula.
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7. Promove a reflexión sobre os temas tratados.

Os INDICADORES DE LOGRO mediranse do 1 ao 5 do seguinte xeito:

 Nunca (1)

Poucas veces (2)

A miúdo (3)

Case sempre (4)

Sempre (5)
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ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE

SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN

DAS MATERIAS PENDENTES

Como método de traballo, coa coordinación da xefa de departamento, cada docente se ocupará

das  materias  pendentes  do  alumnado  ao  que  imparta  clase.  O  docente  determinará  a

cualificación  obtida  polo  alumno  en  cada  avaliación  e  tamén  na  final.  Desta  forma  o

seguimento  ao  alumno  é  mais  intenso  e  as  posibilidades  de  recuperación  das  materias

pendentes máis altas.

Os alumnos, no entanto, poden optar se o desexan por non establecer ningún plan de traballo e

recuperación co seu profesor actual e presentarse aos exames que para materias pendentes

establece o centro cunha proba na primeira avaliación, outra na segunda e unha última no mes

de maio. Para a elaboración desas probas o departamento terá en conta os contidos mínimos

da materia nos seus respectivos niveis.

Nos últimos anos leváronse a cabo, entre outros, dous sistemas de superación das materias

pendentes:

A) Citacións  para  determinadas  datas  aos  alumnos  coa  materia  pendente,  a  fin  de  lles

comentar os problemas que presentaren e de avaliar o seu traballo. Este sistema foi seguido en

cursos anteriores, se ben nos dous últimos se combinou coa realización de exames parciais.

Trátase de levar un control periódico do traballo coa materia. Este procedemento complétase

co seguimento  que cada  profesor  do  curso superior  poida  facer  da  materia  pendente  nos

alumnos respectivos.

Tamén, deste xeito, non se farán exames parciais segundo o calendario oficial do centro, aínda

que si se poida facer un exame final para os que non superaren antes a materia.
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Con este sistema, os alumnos serán citados cada dúas ou tres semanas e, en cada un destes

encontros resolveranse dúbidas e fixaranse contidos para o seguinte.

B)

Sistema de exames de acordo co calendario fixado polo Centro. É o sistema que se seguiu, por

exemplo, no curso 2010-2011 e no 2011-2012.  A experiencia demostra que moitos alumnos

non  acoden  ás  convocatorias  nin  realizan  os  exames.  Débese  portanto  insistir  nos  dous

procedementos.

Por exemplo:

Convocatoria 1:

Para o primeiro exame deberán preparar os seguintes contidos:

- Alumnos de 2º ESO coa materia pendente de 1º:

o O xénero e número do substantivo.

o Os verbos  regulares  e  algúns  irregulares:  ser,  haber,  facer (saber  todas  as

formas).

- Alumnos de 3º ESO coa materia pendente de 2º:

o O xénero e o número do substantivo.

o O pronome persoal: formas átonas e tónicas.

o Os verbos regulares e irregulares (saber as formas).

- Alumnos de 4º ESO coa materia pendente de 3º:

o Os verbos regulares e irregulares (saber as formas).

o Literatura medieval galego-portuguesa: coñecer as características, os xéneros

poéticos, algúns poetas fundamentais e algúns textos representativos.

- Alumnos de 2º BAC coa materia pendente de 1º:

o Historia da lingua .

o As formas  átonas  do  pronome persoal  e  a  súa  colocación  con respecto  ao

verbo.
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o Os verbos regulares e irregulares (saber todas as formas).

No exame habería un exercicio de comprensión e expresión escrita, e tamén se pediría

un dominio da expresión oral, con maior ou menor destreza dependendo do nivel.

Os alumnos poderán consultar todo tipo de dúbidas no Departamento, así como nas

aulas co profesor ou profesora que teñan asignado, quen fará un seguimento xeral da

aprendizaxe.

Convocatoria 2:

Para o segundo exame deberán preparar os seguintes contidos:

- Alumnos de 2º ESO coa materia pendente de 1º:

o O pronome persoal: formas átonas e tónicas. Usos de che e te.

o Os verbos regulares e irregulares: saber todas as formas.

- Alumnos de 3º ESO coa materia pendente de 2º:

o O xénero e o número do substantivo.

o O pronome  persoal:  formas  átonas  e  tónicas.  Colocación  do  pronome  con

respecto ao verbo.

o Os verbos regulares e irregulares (saber todas as formas).

o Formas e usos do infinitivo conxugado.

- Alumnos de 4º ESO coa materia pendente de 3º:

o Os verbos regulares e irregulares (saber as formas).

o O infinitivo conxugado e as perífrases verbais.

o Construción de frases co uso adecuado do pluscuamperfecto, do pretérito do

subxuntivo e do futuro do subxuntivo.

o Literatura galega do século XIX: características  xerais  do Rexurdimento.  A

poesía de Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Eduardo Pondal.

- Alumnos de 2º BAC coa materia pendente de 1º:

o O galego e as linguas do mundo. As linguas na Península Ibérica. O portugués

e a lusofonía.
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o As formas  átonas  do  pronome persoal  e  a  súa  colocación  con respecto  ao

verbo.

o Usos  do  infinitivo  conxugado,  do  pluscuamperfecto,  do  pretérito  do

subxuntivo e do futuro do subxuntivo.

o As perífrases verbais.

o A literatura  galega  no  século  XIX:  a  obra  de  Rosalía,  Curros  Enríquez  e

Eduardo Pondal.

No exame habería un exercicio de comprensión e expresión escrita, e tamén se pediría

un dominio da expresión oral, con maior ou menor destreza dependendo do nivel.

Os alumnos poderán consultar todo tipo de dúbidas no Departamento, así como nas

aulas co profesor ou profesora que teñan asignado, quen fará un seguimento xeral da

aprendizaxe.

C) En cursos anteriores contemplouse a combinación dos dous sistemas.

D) No actual curso 2018-2019, como no último, séguese o sistema A: cada profesor/a

fai  un  seguimento  e  avalía  os  seus  alumnos  correspondentes  que  teñan pendentes

materias de cursos anteriores. En todo caso, se así o desexaren, pódense presentar a un

exame final antes da última avaliación do curso.
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ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,

RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS  MATERIAS

PENDENTES.

1.- VÍAS PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

O departamento presenta varias vías para a recuperación de materias pendentes do

curso anterior.

Distinguimos entre ESO e BACHARELATO.

-  Vías  para  a  superación  de  materias  pendentes  (durante  o  curso)  en

BACHARELATO

O alumnado coa materia pendente de 1º de Bacharelato poderá superala unicamente

mediante probas:

Convocatoria de febreiro: de oferta obrigatoria e realización voluntaria. A proba será

da totalidade da materia.

Convocatoria de maio: de oferta e realización obrigatoria para aquel que continúe a ter

a materia pendente. A proba será da totalidade da materia.

- Vías para a superación de materias pendentes ( durante o curso) na ESO:

* Mediante probas:

- Convocatoria de febreiro: de oferta obrigatoria e realización voluntaria. A proba será

da totalidade da materia.

- Convocatoria de maio: de oferta e realización obrigatoria para aquel alumnado que

continúe a ter a materia pendente. A proba será da totalidade da materia.

* Superando as dúas primeiras avaliacións do curso actual ou o curso actual en xuño

* Mediante a realización de actividades: de contidos mínimos e realización correcta,

completa e con entrega nos prazos establecidos.

A non entrega do primeiro bloque de actividades en prazo, entenderase como que non

se acollen a esta vía.

Os prazos exactos serán comunicados ao alumnado implicado, pero por regra xeral

coincidirán co seguinte:

1ª bloque: coincidindo coa 1ª avaliación do curso 2019-20.

2º bloque: coincidindo coa 2ª avaliación do curso 2019-20.
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O Departamento de Lingua e Literatura aconsella a realización das actividades que se

lle  entregarán voluntariamente ao alumnado de ESO que o solicite.

A súa realización será voluntaria.

 As  actividades  propostas  irán  encamiñadas  a  facilitar  a  adquisición  dos  contidos

mínimos do nivel a recuperar.

- Vías para a superación de materias pendentes en setembro:

A única vía de superación da materia pendente en setembro tanto para a ESO como

para BACHARELATO será mediante a proba extraordinaria de setembro oficial para

todos os niveis.

2.- ATENCIÓN DE PENDENTES

O Departamento de Lingua e Literatura ponse a disposición do alumnado coa materia

pendente a través do profesorado de referencia do curso actual. O profesorado buscará

o momento máis adecuado para atender o alumnado que o requira.

O alumnado e familias deberán asinar un escrito mediante o que acreditan coñecer os

requisitos para aprobar as materias pendentes.

3.-  PROCEDEMENTO  PARA  A  INFORMACIÓN  A  ALUMNADO  E

PAIS/NAIS/TITORES-AS LEGAIS

Os pais/nais e/ou titores/as legais serán informados da evolución académica dos seus

fillos/as, a través dos boletíns das avaliacións do curso actual. Esta cualificación será

polo  menos,  numérica,  mais  poderá  ir  acompañada  dun informe do profesor/a  de

referencia.

O  Departamento  entregará  ao  alumnado  coa  materia  pendente,  entre  outubro  e

principios de novembro, a seguinte información e documentación:

Criterios de avaliación de pendentes.

Actividades de pendentes, de ser requiridas polo propio alumnado.

Acuse de recibo que deberá ser asinado polo alumnado  coa materia pendente e polo

pai, nai ou titor/a legal. O documento será o seguinte:
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DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

Curso académico 2019-2020

O/A alumno/a  .....................................................................................................coa(s)

materia(s)  pendente(s)  de...............  (nivel/  niveis)  foi  informado/a  polo/a  seu/súa

profesor/a  actual…………………………………………………………..,  sobre  os

requisistos para aprobar a(s) materia(s) pendente(s).

Asinado:

A Coruña, …….de……………… de 2019

ACUSE DE RECIBO

O pai/nai/ titor/a legal do alumno/a ................................................................... coñece

os requisitos para aprobar a materia(s) pendente(s) de Lingua Galega e Literatura.

Asinado:

A Coruña, …….de……………… de 2019
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ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE
PERMITAN  AO  ALUMNADO  ACREDITAR  OS
COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS  MATERIAS,  CASO  DO
BACHARELATO

A LOMCE  establece  que  no  bloque  de  materias  de  libre  configuración  autonómica,  os

alumnos e as alumnas deben cursar a materia de  Lingua Galega e Literatura, que terá un

tratamento no centro docente análogo á de Lingua Castelá e Literatura, de xeito que se garanta

a  adquisición  das  correspondentes  competencias  lingüísticas  e  a  adecuada  distribución

segundo o establecido no artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo

no ensino non universitario de Galicia. A materia de  Lingua Galega e Literatura terase en

conta para o cálculo da nota obtida nas devanditas avaliacións finais na mesma proporción

que a materia de Lingua Castelá e Literatura. Terán exención da realización destas probas os

alumnos  e  as  alumnas  que  estean  exentos  ou  exentas  de  cursar  ou  de  ser  avaliados  ou

avaliadas  da  materia  Lingua  galega  e  Literatura,  segundo  a  normativa  autonómica

correspondente. Canto á continuidade das materias de Lingua galega e Literatura I e II,  o

artigo 36 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, sinala que a superación das materias de segundo

curso  que  se  indican  no  anexo  VI  do  decreto  estará  condicionada  á  superación  das

correspondentes  materias  de  primeiro  curso  indicadas  no  devandito  anexo,  por  implicar

continuidade,  caso da Lingua Galega e Literatura I  e  Lingua Galega e Literatura II.  Non

obstante,  o  alumnado  poderá  matricularse  da  materia  de  segundo  curso  sen  cursar  a

correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere

que  o  alumno  ou  a  alumna  reúne  as  condicións  necesarias  para  poder  seguir  con

aproveitamento a materia de segundo. O procedemento para avaliar o nivel académico do

alumnado poderá consistir nun exame de nivel dos diferentes bloques de contidos da materia

de Lingua galega e Literatura I, agás o bloque 1: Bloque 2, (Comunicación escrita, 20% da

nota).  Bloque 3 (Funcionamento da lingua,  30 %).  Bloque 4 (Lingua e  sociedade,  20%).

Bloque 5 (Educación literaria, 30%). Caso de non superar dita proba, o alumno ou a alumna

deberá cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente.  Por
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outro lado, o decreto 86/2015, do 25 de xuño, no seu capítulo II artigo 28, establece que

poderán acceder aos estudos de Bacharelato os alumnos e as alumnas que estean en posesión

de  título  de  graduado  en  Educación  Secundaria  Obrigatoria  na  opción  de  ensinanzas

académicas. Así mesmo, de acordo co artigo 65.3 da Lei orgánica 2/2006,  de 3 de maio, o

título de técnico deportivo permitirá o acceso a calquera modalidade de Bacharelato.
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DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS

COMO CONSECUENCIAS DOS SEUS RESULTADOS

-  A avaliación  inicial  terá  nomeadamente  sentido  en  1º  da  ESO,  a  fin  de  comprobar  a

competencia que os alumnos teñen ao chegaren ao Centro.

- As probas serán orais e escritas, co obxectivo de constatar o grao de corrección que posúen

na pronuncia (nivel fónico), na fluidez verbal e na cualidade vocabular. Á súa vez as probas

escritas darán conta da destreza no plano correspondente.

-  Cara  á  consecución  dos  obxectivos  propostos,  empregaranse  diversos  sistemas

metodolóxicos:

- Ditados.

- Redaccións sobre un tema proposto.

- Redaccións sobre un tema libre, a escoller polos alumnos.

- Cuestionarios de preguntas breves e concisas.

- Expresión oral sobre cuestións realizadas no momento polo profesor.

- Expresión oral libre sobre propostas mínimas.

- Tentativas de posta a punto sobre temas de cultura [galega] en xeral.

- No resto dos cursos da E.S.O. os procedementos poden ser semellantes, adaptados ás 

diferentes idades, e sempre cunha finalidade (entre outras) propedéutica, en relación co feito 

de que o alumno promocione ou non dun nivel para o outro.

PROCEDEMENTO PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS
PREVIOS NO BACHARELATO.

-  Na primeira  semana  do curso  procederase  a  levar  a  efecto  todas  as  tentativas  posíbeis

tendentes a unha avaliación inicial.
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- Esta avaliación ha incidir nos seguintes aspectos:

- Plano fónico: terá como obxecto comprobar até que punto cada alumno posúe ou non

unha fonética axeitada na lingua galega.

- Plano léxico: Farase unha estimación da maior ou menor riqueza de vocabulario que

os alumnos posúen.

- Plano morfosintáctico: os procedementos incidirán sobre todo no grao de autonomía

con respecto á interferencia que teñen os alumnos.

- Plano literario e sociolingüístico: coñecemento da historia literaria e lingüística.

- Plano literario-estético: capacidade de creación de linguaxe e de creación estética.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As medidas de atención á diversidade na ESO estarán orientadas a responder ás necesidades

educativas  concretas  do  alumnado,  ao  logro  dos  obxectivos  da  educación  secundaria

obrigatoria e á adquisición das competencias correspondentes, e non poderán, en ningún caso,

supor unha discriminación que lle impida alcanzar os devanditos obxectivos e competencias, e

a titulación correspondente.

Os docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de

atención  á  diversidade  establecidas  pola  consellería  con  competencias  en  materia  de

educación,  adaptándoas  ás  características  do  alumnado  e  á  súa  realidade  educativa,  coa

finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os

diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si

mesmo e promovan o traballo en equipo.

Para o alumnado que requira  unha atención educativa diferente á ordinaria,  por presentar

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por

déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se

incorporar  tarde  ao  sistema  educativo  ou  por  condicións  persoais  ou  de  historia  escolar,

estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar

o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias

establecidas en cada etapa para todo o alumnado.

Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización das

avaliacións  se  adapten  ás  necesidades  do alumnado con necesidades  específicas  de  apoio

educativo.

A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo rexerase polos

principios de normalización e inclusión, e asegurará a súa non-discriminación e a igualdade

efectiva no acceso e na permanencia no sistema educativo. A identificación e a valoración do

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser o caso, a intervención

educativa derivada desa valoración, realizaranse do xeito máis temperán posible, nos termos
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que determine a consellería con competencias en materia de educación. Os centros docentes

deberán adoptar as medidas necesarias para facer realidade esa identificación, valoración e

intervención.

Correspóndelle  á  consellería  con  competencias  en  materia  de  educación  establecer  as

condicións  de  accesibilidade  e  deseño universal,  e  os  recursos  de  apoio  que favorezan o

acceso  ao  currículo  do  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais,  e  adaptar  os

instrumentos e, de ser o caso, os tempos e os apoios que aseguren unha correcta avaliación

deste alumnado.

No  bacharelato,  os  centros  docentes  implementarán metodoloxías  que teñan en conta  os

diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos

de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento

das  súas  capacidades.  Así  mesmo,  estas  metodoloxías  deberán  favorecer  a  capacidade do

alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en

equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados.

A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o

pensamento autónomo, crítico e rigoroso,  o uso de técnicas e hábitos de investigación en

distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a

transferencia e a aplicación do aprendido.

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a

aprendizaxe  en  todas  as  materias,  tanto  polo  seu  carácter  imprescindible  na  educación

superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas necesarias

para que as habilidades de comprensión de lectura e  de uso da información,  a expresión

escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público se traballen polo profesorado

en todas as materias. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado

da información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca

escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples.
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Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta

educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do

alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No

proxecto  lingüístico  do  centro  concretaranse  as  medidas  tomadas  para  a  impartición  do

currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios

metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se

vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos

estándares  de  aprendizaxe  similares  nas  materias  lingüísticas,  de  xeito  que  se  evite  a

repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.

É un obxectivo incontestábel, e así ficara subliñado xa desde a LOXSE, a educación de todos

os alumnos e alumnas, e non só daqueles máis destacados. A tal fin, o profesorado levará en

conta as características persoais de cada alumno, coas necesarias adaptacións programáticas e

procedementais se estas foren precisas.

Convirá  non esquecer, a  este  respecto,  os  dous valores  asignados á  ESO, o terminal  e  o

propedéutico, e as diferentes orientacións de tipo profesional ou formativo.

Tamén se terá en conta a responsabilidade do profesorado na preparación dos alumnos para o

seu desenvolvemento integral como individuos e no contexto da sociedade.

Como nos cursos anteriores, aplicaranse os  Programas de Mellora da Aprendizaxe e do

Rendemento  (PMAR)  –agora  en  segundo  e  terceiro  de  E.S.O–  a  fin  de  conseguir  os

obxectivos propostos. Corréspóndelle ao noso departamento o PMAR en 3º curso da ESO.
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PROGRAMACIÓN  
INTEGRADA  ÁMBITO 
SOCIO-LINGÜÍSTICO

2º ESO PMAR.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

1. CONTEXTUALIZACIÓN.

Estamos  ante  un  grupo  de  alumnos  que  presentan  dificultades  en  tal  grao  que,  aínda

manifestando  unha  actitude  positiva  cara  á  aprendizaxe,  encóntranse  en  situación  de  risco

evidente de non acadar os obxectivos e competencias básicas de cursaren o currículo ordinario.

Estes alumnos manifestan importantes dificultades no dominio de certos contidos curriculares,

que fan necesaria unha programación específica.

As causas están en aspectos variados, tales como unha escolarización anterior inapropiada ás

súas características e intereses, infravaloración e pouca autoestima cara aos estudos, contexto

sociofamiliar  pouco  propicio  para  motivalos,  dificultades  de  índole  variada  previamente

diagnosticadas por especialistas médicos, etc.

2.  CONTRIBUCIÓN  DO  ÁMBITO  AO  LOGRO  DAS  COMPETENCIAS

BÁSICAS

Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e

tecnoloxía (CMCT)
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•  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.

•  Extraer,  analizar  e  comprender  a  información  numérica  de  táboas,  listaxes,  gráficos  e

diagramas.

•  Facer  cálculos  matemáticos  sinxelos  para  comparar  fenómenos  de  carácter  social  ou

xeográfico.

Comunicación lingüística (CCL)

• 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.

• Escoitar opinións diferentes ás propias, respectando normas de diálogo e intervención en grupo.

• Elaborar definicións dos feitos e conceptos estudados, utilizando a terminoloxía específica.

Competencia dixital (CD)

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

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.

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

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

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

estética no ámbito cotián.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

• 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.

• Analizar as causas e as consecuencias das tendencias migratorias predominantes en España e o

mundo no século XX e na actualidade.

• Reflexionar de forma crítica sobre algún problema social, como os desprazados e os

  exiliados.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• 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.

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

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

• 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.

• Aplicar razoamentos de distinto tipo e procurar explicacións multicausais para comprender os

fenómenos sociais e avaliar as súas consecuencias.

• Utilizar liñas do tempo e cadros cronolóxicos para sintetizar a información.

3. OBXECTIVOS PARA O CURSO

3.1 BLOQUE LINGÜÍSTICO (linguas castelá e galega)

- Comprender discursos orais e escritos en todos os contextos sociais e culturais.

- Utilizar as linguas para expresarse de forma oral e escrita de maneira coherente en diferentes

contextos sociais e culturais.

- Utilizar con autonomía e espírito crítico os medios de comunicación social para valorar e

interpretar diferentes tipos de información.

- Redactar textos escritos no ámbito académico correctamente.

- Coñecer diferentes tipos de textos escritos coas institucións públicas e privadas.

- Coñecer os principios fundamentais da gramática galega.

- Coñecer os principios fundamentais da gramática castelá.

-  Aplicar  con  autonomía  os  coñecementos  sobre  as  linguas  e  empregar  as  normas  do  uso

lingüístico

para comprender textos orais e escritos e para falar con corrección e coherencia.

- Valorar a diversidade lingüística do territorio español.
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3.2 BLOQUE LITERARIO, linguas castelá e galega

- Facer da lectura fonte de pracer, de coñecemento do mundo e de actividade de ocio.

- Coñecer os trazos básicos do contexto histórico, social e cultural que influíron nas literaturas

galega e castelá.

- Entender o sentido dos textos literarios.

- Comprender textos literarios utilizando coñecementos básicos sobre as convencións de cada

xénero, os temas e os recursos estilísticos

- Recoñecer a importancia da lingua vernácula como manifestación orixinal e única dun pobo.

3.3 BLOQUE DAS CIENCIAS SOCIAIS

- Coñecer, identificar e valorar os principais elementos do espazo xeográfico, como resultado da

interacción co ser humano.

- Describir os efectos ambientais da actividade humana, especialmente en Galicia, e espertar o

interese pola conservación do medio ambiente.

- Identificar e explicar a organización do Estado español e das comunidades autónomas.

- Coñecer a organización da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Coñecer as características dos espazos agrarios, industriais e terciarios de España e de Galicia.

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

- Valorar a importancia das migracións e coñecer as súas causas e efectos.

- Coñecer a organización político-administrativa de Unión Europea.

- Entender o significado da caída do Imperio Romano en Occidente.

- Valorar a importancia das invasións xermánicas.

- Recoñecer o período da Idade Media.

- Caracterizar a organización feudal.

- Comprender a importancia dos reinos cristiáns e da invasión musulmá.

- Coñecer a importancia dos reinos de Taifas e dos reinos de Castela e Aragón.

- Recoñecer os estilos artísticos arquitectónicos existentes na Idade Media.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Comprende discursos orais e escritos.

- Comenta textos escritos de toda índole de xeito coherente e claro.

- Utiliza fontes diversas das TIC, dos medios de comunicación e doutros ámbitos.

- Expresase oralmente con soltura.
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- Sabe resumir e esquematizar textos escritos de toda índole.

LINGUA GALEGA

- Exprésase con soltura no idioma galego.

- Respecta as normas gramaticais e ortográficas.

- Presenta os traballos escritos con pulcritude e limpeza.

-  Recoñece  as  diferentes  unidades  da  lingua,  desde  o  punto  de  vista  fonético,  morfolóxico,

sintáctico e léxico-semántico e os aplica.

- Valora a importancia que posúe a ortografía.

- Consolida hábitos lectores.

- Coñece o contexto cultural da Idade Media.

- Identifica o xénero ao que pertence un texto literario.

- Comenta un texto literario e recoñece os elementos estruturais básicos.

LINGUA CASTELÁ

- Exprésase con soltura en lingua castelá.

- Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas.

- Valora a función do castelá como elemento lingüístico de cohesión.

- Valora a literatura española como patrimonio española e universal.

- Coñece o contexto histórico da Idade Media.

- Recoñece os trazos da lingua literaria e os diferentes xéneros.

- Comenta un texto literario dando opinións persoais.

CIENCIAS SOCIAIS

- Localiza accidentes xeográficos en mapas de Europa, España, Galicia e mapas mundi.

- Coñece e analiza os problemas e retos medioambientais que afronta Galicia e España en xera.

-  Identifica  as  principias  institucións  económicas  e  as  funcións  que  desempeñen  dentro  da

economía internacional e interdependente.

-  Localiza  e  caracteriza  os  principias  espazos  industriais  e  centro  de  produción de  materias

primas e fontes de enerxía no mundo.

-Identifica e localiza as comunidades autónomas, as cidades españolas, os estados europeos e as

súas capitais.

- Analiza o impacto na nosa sociedade do desenvolvemento científico e técnico nos ámbitos

económico, social e político.
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- Describe a nova situación económica, social e política dos pobos xermánicos.

- Caracteriza a Idade Media e explica a organización feudal.

- Analiza a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns.

- Entende o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na Península Ibérica e a

súa relación con Al-Andalus.

- Entende o concepto de crise e as súas consecuencias.

- Comprende as funcións diversas da arte na Idade Media.

5. ESTÁNDARES MÍNIMOS ESIXIBLES

- Ler pronunciando, entoando e cun ritmo axeitado, que posibilite a comprensión.

- Interpretar e comprender textos orais e escritos axeitados ao seu nivel de desenvolvemento

  intelectual, sabendo localizar a idea ou ideas clave.

- Ser quen de construír e participar en diálogos e debates respectando a opinión e a quenda dos/as

compañeiros/as.

- Ser quen de elaborar resumos e esquemas de textos orais e escritos.

- Expor oral e/ou por escrito un tema, seguindo unha orde lóxica e comprensiva, e coa debido

presentación.

- Saber acentuar todo tipo de palabras.

- Empregar correctamente os signos de puntuación.

- Saber realizar o xénero e o número dos substantivos e os adxectivos.

- Saber poñer un adxectivo en todos os graos.

- Coñecer os artigos e as súas contraccións.

- Coñecer as formas do pronome persoal, distinguindo as átonas das tónicas e saber colocalas na

oración.

- Empregar correctamente te/che e llo/llelo.

- Coñecer o esquema dos demostrativos e as súas contraccións.

- Coñecer os posesivos e o seu emprego co artigo.

- Recoñecer o verbo e as tres conxugacións regulares galegas.

- Coñecer e usar o infinitivo persoal.

- Recoñecer os diferentes tipos de oracións e os constituíntes que as forman.

- Coñecer os adverbios máis usuais e diferenciar o seu valor.

- Coñecer as preposicións máis usuais e saber empregalas.
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- Diferenciar e caracterizar diferentes tipos de textos.

- Coñecer e saber distinguir, polas súas características, unha cantiga de amigo, de amor  

  e de escarnio.

- Coñecer as principais unidades do relevo do mundo.

- Coñecer o mapa político de España, Galicia e Europa.

- Distinguir en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,

capitais, provincias, illas.

- Coñecer a división político-administrativa do territorio español.

- Coñecer as institucións que forman a Comunidade Autónoma de Galicia.

- Identificar os principais recursos e procesos de produción.

- Comprender as bases da política económica rexional creada pola Unión Europea.

- Situar cronoloxicamente a Idade Media.

- Coñecer títulos, temática e estrutura das obras máis importantes da Idade Media.

- Caracterizar a sociedade feudal e as relacións entre señores y campesiños.

- Explicar a importancia do Camiño de Santiago.

- Describir características da arte románica, gótica e islámica.

- Manexar o vocabulario específico da área con precisión e rigor.

6 METODOLOXÍA

A metodoloxía ten que ser basicamente descritiva nas primeiras semanas pola necesidade de

adaptarse ás capacidades reais dos alumnos. De seguido aumentarase progresivamente o grao de

formalización e de abstracción dos contidos e das actividades, pero combinando sempre unha

metodoloxía expositiva e unha metodoloxía indagatoria.

 Desenvolveremos  os  criterios  básicos  do  currículo,  que resulten  imprescindibles  para

aprendizaxes posteriores e que contribúan ao desenvolvemento das competencias básicas.

 Procuraremos  interrelacionar  e  integrar  as  distintas  materias  arredor  de  unidades  ou

bloques, cunha dimensión globalizadora e interdisciplinar. Tomando como referente os

obxectivos xerais da etapa e as competencias básicas.

 Fomentaremos a participación activa do alumnado, tanto de xeito individual como no

traballo en grupo. Buscaremos medios para que o alumnado sexa capaz de aprender a

aprender e de aumentar o grao de autonomía persoal.
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En  definitiva,  un  programa  aberto  e  flexible,  adaptado  ás  características  e  necesidades  do

alumnado para que consolide as aprendizaxes instrumentais básicas e posibilite a adquisición de

novas  aprendizaxes.  Unha  aprendizaxe  significativa  e  funcional,  partindo  sempre  do  que  o

alumno xa sabe.

Os alumnos e alumnas terán un seguimento constante das súas actividades a través da relación

entre a profesora e titora.

Naqueles  contidos  nos  que  se  aborda  o  medio  físico  e  o  espazo  xeográfico,  no  ámbito

procedemental  traballarase  prioritariamente  aquelas  técnicas  e  habilidades  relacionadas  coa

observación  directa  e  co  procesamento  da  información  cartográfica,  estatística  e  gráfica;  no

ámbito  actitudinal  terán  especial  relevancia  os  de  carácter  medioambiental.  Nos  contidos

conceptuais  relativos  á   historia  farase fincapé na análise  da continuidade  dos elementos  do

pasado e o tratamento das fontes históricas. O contido actitudinal baséase fundamentalmente no

desenvolvemento da tolerancia e do relativismo cultural.

Nos contidos conceptuais  relacionados coa organización política e o mundo actual  o ámbito

procedemental estará centrado prioritariamente na explicación multicausal dos feitos sociais e no

desenvolvemento das capacidades relacionadas coa argumentación e o xuízo crítico. As actitudes

de tolerancia,  solidariedade e os valores democráticos,  así  como a implicación nas cuestións

colectivas centrarán o contido actitudinal.

Nos  contidos  conceptuais  de  cultura  e  arte,  os  procedementos  a  desenvolver  serán  os

relacionados coa interpretación,  análise de obras literarias e artísticas.  O desenvolvemento da

sensibilidade  artística  e  a  valoración  do  patrimonio  cultural  de  Galicia,  de  España  e  da

Humanidade en xeral, serán os contidos actitudinais básicos.
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Bloque de materias específicas

Segunda Lingua Estranxeira

Introdución

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de
comunicación  e  de  interacción  social,  de  conservación  e  transmisión  de  coñecemento,  de
participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as
linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus
patrimonios culturais.

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir
sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo; como medio das relacións interpersoais e
recoñecemento  da alteridade,  motor  do noso pensamento  e das nosas reflexións,  e porta de
acceso  ao  coñecemento.  Neste  marco,  a  formación  lingüística  no  contexto  escolar  é  un
instrumento  para  a  equidade,  xa  que debe facilitar  os  medios  necesarios  para  comunicar  no
ámbito  educativo  e  na  vida  profesional  e  social,  nomeadamente  en  contextos  formais  e
educativos,  e  tamén  sensibilizar  cara  a  usos  creativos  e  lúdicos  das  linguas,  e  achegar  ao
patrimonio literario e cultural que estas propician.

O  Consello  de  Europa,  a  través  de  sucesivos  proxectos,  está  comprometido  nunha  política
lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural  de
Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus
cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia
para as linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia non só
como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia
de  cursos,  programas  e  titulacións  entre  os  Estados  e  dentro  deles,  senón  tamén  polo
recoñecemento  da  competencia  plurilingüe  e  intercultural,  que  transcende  o  concepto  de
multilingüismo,  no  seu  día  piar  dos  enfoques  das  políticas  lingüísticas  máis  abertas  ao
recoñecemento  da  diversidade.  Hoxe,  o  MCER  constitúe  unha  referencia  para  proxectos  e
documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de
currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción
de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e
culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo titulado
"O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias
lingüísticas  e  interculturais",  mantido  en  Xenebra  en  novembro  2010,  e  a  Conferencia
Intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en
Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da
competencia lingüística e da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior
dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito escolar.

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as
linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais transversais e integradores no seu
ensino  e  na  súa  aprendizaxe.  A súa  finalidade  é  retirar  barreiras  artificiais  entre  as  linguas,
encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o
uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e
que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito
educativo. Así, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias dos coñecementos e experiencias
lingüísticas  adquiridos  nunha  lingua  para  abordar  tarefas  de  comunicación,  creación  e
aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as
regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de
vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos
emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras
descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez,
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como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do
entendido.  A  competencia  plurilingüe  facilitará,  así,  a  inferencia  de  significados  e  o
desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e
secundarios nun texto descoñecido.

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social
esenciais,  como son o  recoñecemento  do outro como lexítimo,  o reforzamento da identidade
propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal,
social e cultural, e o respecto polos dereitos fundamentais.

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares,
aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas
posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua
sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais
e,  por  outra,  que  se  poida  focalizar,  no  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe,  nos  elementos
diferenciadores  e  en  todos  aqueles  aspectos  que  teñen  incidencia  directa  na  capacidade  de
comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua
pode  axudar  á  comprensión  noutra  lingua;  as  estratexias  de  comprensión  de  lectura
desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento
da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das
normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua
informa  e  sensibiliza  sobre  a  necesidade  de  coñecer  e  respectar  as  normas  que  rexen  a
dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística.

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente
de cada unha delas. Daquela, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega,
que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e
a  aprendizaxe  desta  lingua  de  xeito  que  se  impulse  a  súa  normalización  e  se  venzan  as
dificultades  da  súa  menor  presenza  e  repercusión  social,  motivadas  en  moitos  casos  por
prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co
nivel  de  usuario/a  competente  nas  dúas  linguas  oficiais,  galego  e  castelán,  o  que  implica  a
utilización  adecuada  e  eficaz  de  ambas  as  linguas  nun  amplo  repertorio  de  situacións
comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.

Finalmente,  a  situación de sociedade multilingüe  e  plural  en  que  vivimos solicita  un enfoque
metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado
nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de
dominio  con que as utilice,  e que o  faga consciente  da riqueza que supón ser  unha persoa
plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo  e social,  e  para o éxito  escolar. Isto implica  un
tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas
de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos
similares en gran medida,  e  unha distribución igualmente similar  en cada un dos cursos que
conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as
súas  características  propias,  que  requiren  un  tratamento  e  un  traballo  específico,  pero  hai
determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as
áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben ser presentados só nunha lingua
pero traballados e practicados en cada unha delas,  e utilizar  a mesma terminoloxía nas dúas
linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Daquela, o
profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e de
Lingua galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun
currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas nas que un/unha aprendiz sexa capaz
de  comunicarse.  Isto  supón  recoñecer  a  existencia  dunha  competencia  global  para  a
comunicación  lingüística  e  implica  non  só  evitar  a  repetición  de  contidos  naqueles  aspectos
comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de
escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente,
priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e
escritos,  pois  destas  depende  o  desenvolvemento  da  competencia  xeral  en  comunicación
lingüística.

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén son abordadas
na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, xa que o coñecemento dos valores e as
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crenzas compartidas  por  grupos  sociais  doutros  países  resulta  esencial  para  a  comunicación
nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que
acontece  non  caso  das  dúas  linguas  cooficiais,  haxa  unha  coordinación  entre  o  profesorado
destas  e  o  de  linguas  estranxeiras,  para  evitar  a  repetición  de  contidos  na  liña  das  que  se
mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer
que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos,
partindo das linguas próximas, a materna e ambientais.

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel
fonético,  morfosintáctico  e  léxico  proporciona  unha  sólida  base  para  o  perfeccionamento  no
manexo doutras linguas. Estas desempeñan, logo, un papel salientable como soporte lingüístico
da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía
científica e técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda. Todo isto sen esquecer o
enriquecemento  cultural  que  lle  proporciona  o  coñecemento  dos  diferentes  aspectos  que  se
inclúen na civilización clásica,  berce da Europa actual,  como son, entre outros,  a mitoloxía,  a
relixión  ou  as  súas  creacións  literarias  e  artísticas,  que  tanta  influencia  tiveron  en  épocas
posteriores e seguen a ter hoxe en día. Por tanto, é esencial a incorporación das linguas clásicas
ao  currículo  integrado  das  linguas,  para  reforzar  a  reflexión  lingüística  do  noso  alumnado  e
fortalecer o seu acceso á cultura literaria.

Resulta obvio que para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos
plurilingües e interculturais que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que
deberá  potenciar  unha  metodoloxía  adecuada  para  levar  a  cabo  enfoques  comunicativos  e
proxectos plurais e transversais,  promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o
contraste entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para
decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias
e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. A finalidade é construír
en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de linguas, teñen
como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en
todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Daquela, achegan as
ferramentas e os coñecementos necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en
calquera situación de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que
articulan os procesos de comprensión e expresión oral  por unha banda,  e de comprensión e
expresión  escrita  por  outra,  constitúen  instrumentos  esenciais  para  a  aprendizaxe  no  ámbito
educativo e, posteriormente, ao longo da vida.

A reflexión  literaria,  presente  nun  bloque  de  contidos  nas  linguas  ambientais,  o  galego  e  o
castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e a interpretación de
textos significativos, favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve
a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á
imaxinación, á descuberta das outras persoas e ao coñecemento doutras épocas e culturas, e
enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa
visión do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos/as.

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de
cidadás  e  cidadáns  cunha  competencia  comunicativa  que  lles  permita  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 das outras linguas
que estudan e coñecen,  e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas
opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir satisfacción, a través da lectura crítica de
obras literarias.

A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden
coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER, supoñen o exercicio da competencia
lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para procesar (en forma de comprensión ou
de expresión)  un ou máis textos co fin  de realizar  unha tarefa:  comprensión de textos orais,
produción de textos orais (expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción de
textos escritos  (expresión e  interacción).  Para a súa realización,  estas  actividades requiren a
competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque no que se recollen os elementos
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que  abrangue  a  competencia  comunicativa  (lingüísticos,  sociolingüísticos  e  pragmáticos),  así
como  as  experiencias  lingüísticas  noutras  linguas.  Todos  estes  elementos  do  quinto  bloque
relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas comunicativas de
comprensión, produción e interacción. Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos
estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos contidos recollidos no quinto bloque para a
realización do bloque de actividade lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar
o grao de adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua,
deberán  aplicarse  todos  os  criterios  de  avaliación  recollidos  e  descritos  para  a  actividade
correspondente, así como aqueles do quinto bloque que correspondan.
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Comprensión de textos orais

▪ a

▪ b

▪ c

▪ f

▪B1.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e
o tema.

– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a
el.

– Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  xeral,
información esencial e puntos principais).

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a
partir  da  comprensión  de  elementos  significativos,
lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.).

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a
partir do coñecemento doutras linguas, e de elementos non
lingüísticos (imaxes, música, etc.).

– Reformulación  de  hipóteses  a  partir  da  comprensión  de
novos elementos.

▪B1.2.  Tolerancia  da  comprensión  parcial  ou  vaga
nunha  situación  comunicativa,  e  conciencia  da
importancia de chegar a comprender textos orais sen
precisar entender todos e cada un dos seus elementos.

▪B1.3.  Constancia  no  logro  da  comprensión  oral,
reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición
do dito.

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a
información  esencial,  os  puntos  e  as  ideas
principais ou os detalles relevantes do texto.

▪ B1.2.  Identificar  o  sentido  xeral,  a  información
esencial,  os puntos principais e os detalles máis
relevantes en textos orais breves ou de lonxitude
media,  transmitidos  de  viva  voz  ou  por  medios
técnicos,  claramente estruturados e articulados a
unha  velocidade  lenta  ou  media,  nun  rexistro
formal,  informal  ou  neutro,  e  que  traten  de
aspectos  concretos  de  temas  xerais,  sobre
asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos
habituais,  ou  sobre  os  propios  intereses  nos
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional,
sempre  que  as  condicións  acústicas  non
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar
o dito.

▪ B1.3.  Comprender  o  esencial  e  a  información
relevante en situacións que impliquen a solicitude
de  información  xeral  (datos  persoais,  lugares,
horarios,  datas,  prezos,  formas  de  pagamento,
actividades, etc.), sempre que lle poidan repetir o
dito.

▪B1.4.  Comprender  o  esencial  en  conversas
sinxelas,  básicas e breves sobre argumentacións
básicas,  puntos  de  vista  e  opinións  relativos  a
temas  frecuentes  do  ámbito  persoal  ou  público,
estados  de  saúde,  sensacións  e  sentimentos
básicos,  claramente  estruturados  e  articulados  a
unha velocidade  lenta  ou  media,  e  se  a  persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o
dito.

▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e a información
moi  relevante  e  sinxela  de  presentacións  ben
estruturadas sobre temas familiares e predicibles,
e  de  programas  de  televisión  tales  como
informativos, entrevistas ou anuncios, sempre que
as  imaxes  sexan  suficientemente  redundantes
para facilitar a comprensión.

▪ SLEB1.1.  Nas  actividades  de  aula,  persevera  no  seu  proceso  de
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión
global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso, facendo
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo o
que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios
coñecementos e as experiencias doutras linguas.

▪ SLEB1.2.  Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles  salientables  de
mensaxes,  gravadas  ou  de  viva  voz,  que  conteñan  instrucións,
indicacións ou outra información claramente estruturada, sempre que
poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación.

▪ SLEB1.3.  Comprende,  nunha  conversa  formal  ou  entrevista  na  que
participa, información relevante de carácter habitual e predicible sobre
asuntos  prácticos  no  ámbito  educativo  (datos  persoais,  intereses,
preferencias, e gustos e proxectos persoais e educativos, coñecemento
ou  descoñecemento,  acordo  e  desacordo,  etc.),  sempre  que  poida
pedir que se lle repita ou que se reformule, aclare ou elabore algo do
que se lle dixo.

▪ SLEB1.4.  Entende o  que se  di  en  transaccións  e  xestións  cotiás  e
estruturadas  (por  exemplo,  en  bancos,  tendas,  hoteis,  restaurantes,
transportes  ou  centros  docentes),  e  os  puntos  principais  e  a
información  relevante  cando  se  lle  fala  directamente  en  situacións
menos habituais, pero predicibles (por exemplo, a perda dun obxecto),
sempre que poida volver escoitar o dito.

▪SLEB1.5.  Comprende,  nunha  conversa  informal  na  que  participa,
opinións xustificadas e claramente articuladas a unha velocidade lenta
ou media, sobre diversos asuntos cotiáns ou de interese persoal, así
como a expresión de sentimentos sobre aspectos concretos de temas
habituais ou de actualidade, e se a persoa interlocutora está disposta a
repetir ou reformular o dito.

▪ SLEB1.6.  Identifica  os  aspectos  máis  importantes  en  presentacións
sobre  temas  coñecidos  ou  do  seu  interese  nos  ámbitos  persoal  e
educativo;  e de programas informativos,  documentais,  entrevistas en
televisión, anuncios publicitarios e programas de entretemento, cando o
discurso  está  ben  estruturado  e  articulado  con  claridade  nunha
variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe.

Bloque 2. Produción de textos orais

▪ a

▪ b

▪ c

▪ f

▪ B2.1. Estratexias de produción:

– Planificación:

– Identificar  o  contexto,  o destinatario  e a finalidade da
produción ou da interacción.

▪ B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se
cometan erros de pronuncia polos que as persoas
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para
entender a mensaxe.

▪ B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis

▪SLEB2.1. Fai  presentacións  ensaiadas  previamente,  breves  e  con
apoio visual, sobre aspectos concretos de temas educativos sinxelos
do  seu  interese,  organizando  a  información  básica  nun  esquema
coherente  e  ampliándoa  con  algúns  exemplos,  e  respondendo  a
preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema tratado.
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

– Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle,
escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para
lograr a intención comunicativa.

– Execución:

– Concibir  a mensaxe con claridade, distinguindo a súa
idea ou ideas principais, e a súa estrutura básica.

– Activar  os  coñecementos  previos  sobre  modelos  e
secuencias  de  interacción,  e  elementos  lingüísticos
previamente asimilados e memorizados.

– Expresar a mensaxe con claridade e coherencia básica,
estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto
memorizados e traballados na clase previamente.

– Reaxustar  a  tarefa  (emprender  unha  versión  máis
modesta)  ou da mensaxe (limitar  o que realmente lle
gustaría  expresar),  tras  valorar  as  dificultades  e  os
recursos lingüísticos dispoñibles.

– Compensar  as  carencias  lingüísticas  mediante
procedementos lingüísticos e paralingüísticos.

– Lingüísticos:

– Modificar palabras de significado parecido.

– Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión.

– Usar  a lingua materna ou "estranxeirizar"  palabras da
lingua meta.

– Pedir axuda.

– Paralingüísticos:

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que
aclaran o significado.

– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (acenos,
expresións  faciais,  posturas  e  contacto  visual  ou
corporal).

– Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor
comunicativo.

▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás
demais  persoas,  para  comprender  e  facerse
comprender.

▪ B2.3.  Rutinas  ou  modelos  comúns  de  interacción
segundo o tipo de situación de comunicación.

adecuadas para producir textos orais monolóxicos
ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de
estrutura simple e clara, recorrendo, entre outros,
a procedementos como a reformulación, en termos
máis  sinxelos  ou  de  significado  aproximado,  do
que se quere expresar  cando non se dispón de
estruturas ou léxico máis complexos en situacións
comunicativas máis específicas.

▪ B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible,
información  en  situacións  de
comunicacióalumnado  e  menos  habituais,  pero
predicibles, nas que teña que expresar o acordo, o
desacordo,  o  interese,  a  posibilidade  e  a
imposibilidade, usando un repertorio de expresións
frecuentes no ámbito público (doenzas, pequenas
reclamacións, etc.), así como na expresión básica
dos  sentimentos  e  os  intereses  persoais,  tales
como  satisfacción,  desgusto,  admiración  e
sorpresa.

▪ B2.4. Producir textos de extensión breve ou media,
tanto cara a cara como por teléfono ou por outros
medios  técnicos,  nun  rexistro  formal,  neutro  ou
informal, cun discurso comprensible e adecuado á
situación,  e  utilizando  as  estratexias  necesarias
para  iniciar,  manter  e  facer  progresar  a
comunicación.

▪B2.5. Intercambiar  información  e  opinións,  dar
instrucións,  describir  e  narrar  acontecementos
sinxelos,  xustificar  brevemente  os  motivos  de
accións  e  planos,  formular  hipóteses,  facer
suxestións  e  argumentar  de  xeito  sinxelo,  aínda
que se produzan pausas para planificar o que se
vai  dicir  e,  en  ocasións,  haxa  que  formular  a
mensaxe  en  termos  máis  sinxelos  e  repetir  ou
reelaborar  o  dito para axudar  á comprensión da
persoa interlocutora.

▪ SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou entrevistas de carácter
educativo ou ocupacional, sobre temas moi habituais nestes contextos,
intercambiando información relevante sobre feitos concretos, pedindo
instrucións  ou  solucións  a  problemas  prácticos,  suscitando de  xeito
sinxelo  e  con  claridade  os  seus  puntos  de  vista,  e  xustificando
brevemente as súas accións, opinións e plans.

▪ SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e
menos habituais pero predicibles que poden xurdir durante unha viaxe
ou  estadía  noutros  países  por  motivos  persoais  ou  educativos
(transporte,  aloxamento,  comidas,  compras,  estudos,  relacións  coas
autoridades,  saúde  ou  lecer),  e  utiliza  estratexias  de  comunicación
lingüísticas  (uso  de  exemplos  e  palabras  de  significado  próximo)  e
xestos apropiados.

▪ SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono,
ou  por  outros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotiáns,  nas  que
intercambia  información  e  se  expresan  e  xustifican  opinións
brevemente; narra e describe feitos sinxelos ocorridos no pasado ou
expresa  brevemente  plans  de  futuro;  fai  suxestións;  pide  e  dá
indicacións  ou  instrucións;  expresa  e  xustifica  sentimentos  de  xeito
sinxelo, e describe con certo detalle aspectos concretos de temas de
actualidade moi coñecidos ou de interese persoal ou educativo.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

▪ a

▪ b

▪ c

▪ f

▪ B3.1. Estratexias de comprensión:
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e

o  tema,  a  partir  da  información  superficial:  imaxes,
organización na páxina, títulos de cabeceira, etc.

– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en
superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).

▪ B3.1.  Utilizar  estratexias  de  lectura  (recurso  ás
imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos
coñecementos previos sobre o tema ou a situación
de  comunicación,  e  aos  transferidos  desde  as
linguas  que  coñece),  identificando  a  información
máis  importante  e  deducindo  o  significado  de

▪ SLEB3.1.  Identifica  a  información  máis  importante  en  textos
xornalísticos do xénero informativo, en calquera soporte, breves e ben
estruturados  e  que  traten  temas  xerais  e  coñecidos  ou  traballados
previamente,  e  capta  as  ideas  principais  de  artigos  divulgativos
sinxelos,  cunha  linguaxe  moi  clara  e  un  uso  moi  limitado  de
tecnicismos, sobre temas do seu interese.
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– Distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a
realización da tarefa (sentido xeral, información esencial e
puntos principais).

– Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a
partir  da  comprensión  de  elementos  significativos,
lingüísticos  e  paratextuais,  e  do  coñecemento  e
experiencias noutras linguas.

– Reformulación  de  hipóteses  a  partir  da  comprensión  de
novos elementos.

▪ B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais
(remitente,  cabeceira,  lugar  e  data;  asunto,  saúdo á
persoa  destinataria,  corpo  da  carta,  despedida  e
sinatura).

palabras e expresións non coñecidas.

▪ B3.2.  Seguir  instrucións  e  consignas  básicas,
sinxelas  e  predicibles,  de  carácter  público,
institucional ou corporativo.

▪ B3.3.  Comprender  información  relevante  e
previsible  en  textos  descritivos  ou  narrativos
breves e ben estruturados nos que se informa de
acontecementos,  se  describen  accións,  persoas,
obxectos e lugares, e se manifestan opinións con
expresións sinxelas,  relativos a experiencias e a
coñecementos propios da súa idade e do seu nivel
escolar.

▪ B3.4.  Recoñecer  a  estrutura  das  cartas  formais
(remitente, cabeceira, lugar e data; asunto, saúdo
á persoa destinataria, corpo da carta, despedida e
sinatura), e comprender un repertorio elemental e
básico  de  expresións  fixas  de  confirmación  ou
denegación,  obriga,  coñecemento,  necesidade  e
permiso utilizadas para a concesión dunha bolsa,
a  confirmación  dun  pedimento,  a  reserva  dun
hotel, etc.

▪ B3.5. Identificar a información esencial, os puntos
máis relevantes e detalles importantes en textos,
en  formato  impreso  ou  en  soporte  dixital,  ben
estruturados  e  de  curta  ou  media  extensión,
escritos  nun  rexistro  formal,  informal  ou  neutro,
que traten asuntos cotiáns, temas de interese ou
relevantes  para  os  propios  estudos  ou  as
ocupacións e que conteñan estruturas frecuentes
e un léxico xeral de uso común.

▪SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e
comunicacións  sinxelos  de  carácter  público,  institucional  ou
corporativo,  que  conteñan  instrucións  e  indicacións  de  carácter
previsible, claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu
interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre cursos, prácticas ou
becas).

▪ SLEB3.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre
o uso de aparellos ou de programas informáticos de uso habitual, e
sobre  a  realización  de  actividades  e  normas  de  seguridade  ou  de
convivencia no ámbito público e educativo.

▪ SLEB3.4.  Identifica  en  lecturas  adaptadas  as  liñas  xerais  do
argumento, o carácter dos personaxes e as características do lugar e o
tempo en que se desenvolven.

▪ SLEB3.5.  Comprende  correspondencia  persoal,  breve  e  sinxela,  en
calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen
e  narran  feitos  e  experiencias,  impresións  e  sentimentos,  e  se
intercambian  información  e  opinións  sobre  aspectos  concretos  de
temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

▪ SLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal institucional
ou comercial sobre asuntos que poden xurdir,  por exemplo, mentres
organiza ou realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa,
confirmación dun pedimento, reserva dun hotel, etc.).

▪ SLEB3.7. Entende información específica relevante en páxinas web e
outros  materiais  de  referencia  ou  consulta  (glosarios,  dicionarios,
enciclopedias  e  revistas)  claramente  estruturados,  que  conteñan
mapas,  fotografías,  imaxes,  vídeos  ou  animacións  que  axuden  á
comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos
relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses.

Bloque 4. Produción de textos escritos

▪ a

▪ b

▪ c

▪ f

▪ B4. Estratexias de produción:
– Planificación:

– Mobilización e coordinación das propias competencias
xerais e comunicativas co fin de realizar eficazmente a
tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se
pode ou se quere dicir, etc.).

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias
máis  adecuadas  para  elaborar  textos  escritos
sinxelos de lonxitude breve ou media (elección da
persoa  destinataria,  finalidade  do  escrito,
planificación,  redacción  do  borrador,  revisión  do
texto  e  versión  final),  incorporando  esquemas  e

▪ SLEB4.1.  Escribe  correspondencia  persoal,  en  calquera  formato,  na
que  describe  experiencias  e  sentimentos;  narra,  de  forma  lineal,
actividades  e  experiencias  presentes  e  pasadas;  e  intercambia
información  e  opinións  sobre  temas  concretos  nas  súas  áreas  de
interese persoal ou educativo.
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– Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou
temáticos  (uso  dun  dicionario  ou  dunha  gramática,
obtención de axuda, etc.).

– Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi
sinxelos  de  textos  escritos,  para  elaborar  os  propios
textos.

– Execución:

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.

– Estruturación do contido do texto.

– Organización do texto en parágrafos curtos abordando
en  cada  un  unha  idea  principal,  conformando  entre
todos o seu significado ou a idea global.

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos
modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.

– Reaxuste  da  tarefa  (emprender  unha  versión  máis
modesta)  ou  da  mensaxe  (facer  concesións  no  que
realmente  lle  gustaría  expresar),  tras  valorar  as
dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases feitas
e locucións,  do tipo "agora volvo",  "botar  unha man",
etc.).

– Revisión:

– Identificación de problemas, erros e repeticións.

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de
puntuación.

– Presentación  coidada  do  texto  (marxes,  limpeza,
tamaño da letra, etc.).

– Reescritura definitiva.

▪ B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa
estrutura:  remitente,  cabeceira,  lugar  e data;  asunto,
saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida
e sinatura.

▪ B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e
breves, organizados nunha estrutura básica que inclúa
unha introdución, o corpo do informe, a conclusión e a
bibliografía.

expresións  de  textos  modelo  con  funcións
comunicativas  similares  ao  texto  que  se  quere
producir.

▪ B4.2. Completar documentos básicos nos que se
solicite  información  persoal  ou  relativa  aos  seus
estudos ou á súa formación.

▪ B4.3.  Escribir  mensaxes  sinxelas  e  breves  con
información,  instrucións  e  indicacións  básicas  e
opinións  sinxelas,  relacionadas  con  actividades
cotiás ou do seu interese.

▪ B4.4.  Producir  correspondencia  formal  para
solicitar  ou  dar  información  relativa  a  bens  e
servizos,  a partir  de modelos sinxelos e básicos,
actuando  como  mediación  lingüística  (adecuada
ao  seu  nivel  escolar),  de  ser  o  caso,  cunha
presentación do texto limpa e ordenada.

▪ B4.5.  Escribir,  en  papel  ou  en  soporte  dixital,
textos de estrutura clara, breves ou de extensión
media, sobre asuntos cotiáns ou temas de interese
persoal  ou educativo,  nun rexistro formal,  neutro
ou informal, utilizando os recursos de cohesión, as
convencións  ortográficas  e  os  signos  de
puntuación máis comúns, e amosando un control
razoable  de  estruturas  e  un  léxico  de  uso
frecuente de carácter xeral.

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario con información persoal, educativa
ou ocupacional  (nivel  de estudos,  materias  que cursa,  preferencias,
etc.) cunha finalidade específica, como inscribirse nun curso ou solicitar
un campamento de verán.

▪ SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en
calquera soporte, nos que solicita e transmite información e opinións
sinxelas, respectando as convencións e as normas de cortesía.

▪ SLEB4.4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  e  breve,  dirixida  a
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, na que pide
ou dá información, ou solicita un servizo, respectando as convencións
formais e normas de cortesía máis comúns neste tipo de textos, cunha
presentación limpa e ordenada do texto.

▪ SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi
breves  e  sinxelos  nos  que  dá  información  esencial  sobre  un  tema
educativo,  facendo  breves  descricións  e  narrando  acontecementos
seguindo unha estrutura esquemática moi sinxela (título, corpo do texto
e, de ser o caso, conclusión e bibliografía).

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

▪ a

▪ b

▪ c

▪ f

▪ p

▪ B5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de
entoación básicos:
– Sons e fonemas vocálicos.

– Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.

– Procesos fonolóxicos máis básicos.

– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración.

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:
– Uso das normas básicas de ortografía da palabra.

– Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto

▪ B5.1.  Expresarse coa suficiente fluidez para que
poida  seguirse  sen  moita  dificultade  o  fío  do
discurso,  aínda  que  poidan  producirse  pausas
para planificar o que se vai dicir  e, en ocasións,
haxa que interromper e reiniciar a mensaxe para
reformulala en termos máis sinxelos e máis claros
para a persoa interlocutora.

▪ B5.2.  Utilizar  as  convencións  ortográficas,  de
puntuación e de formato de uso moi frecuente, en
textos  escritos  en  diferentes  soportes,  coa
corrección suficiente para non dar lugar  a serios

▪ SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na
escrita,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas  (nasalización,
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns básicos
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

▪ SLEB5.2.  Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e  escritas
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas básicas de
tratamento,  etc.),  e  amosa  respecto  e  interese  polas  diferenzas
culturais que poidan existir.
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e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas.

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

– Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e
normas de cortesía propias da súa idade e de rexistros
informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na
cultura estranxeira.

– Achegamento  aos  hábitos  e  ás  actividades  de  estudo,
traballo e lecer, condicións de vida e relacións interpersoais
(no  ámbito  educativo,  ocupacional  e  institucional);  o
contorno  xeográfico  básico  (clima,  rexións)  e  referentes
artístico-culturais  (feitos  históricos  e  personaxes
salientables).

– Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes e tradicións
fundamentais,  e  calquera  outro  aspecto  cultural  de
interese,  así  como  os  aspectos  culturais  básicos  que
permitan  comprender  os  países  onde  se  fala  a  lingua
estranxeira e actuar neles adecuadamente.

– Identificación  dalgunhas  similitudes  e  diferenzas
elementais  e  máis  significativas  nos  costumes  cotiáns
entre os países onde se fala a lingua estranxeira e o noso.

– Actitude  receptiva  e  respectuosa  cara  ás  persoas,  os
países  e  as  comunidades  lingüísticas  que  falan  outra
lingua e teñen unha cultura diferente á propia.

▪ B5.4. Plurilingüismo:
– Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas

que coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha
competencia comunicativa integrada.

– Participación  en  proxectos  nos  que  se  utilizan  varias
linguas  e  relacionados  cos  elementos  transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando
positivamente as  competencias  que  posúe  como persoa
plurilingüe.

▪ B5.5. Funcións comunicativas:

– Iniciación e  mantemento de relacións persoais  e  sociais
básicas propias da súa idade.

– Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas de
persoas, obxectos, lugares e actividades.

– Narración de acontecementos e descrición de estados e
situacións presentes, e expresión moi básica de sucesos
futuros.

– Petición  e  ofrecemento  de  información  e  indicacións,  e
expresión moi sinxela de opinións e advertencias.

– Expresión  do  coñecemento,  o  descoñecemento  e  a

malentendidos, aínda poidan cometerse erros que
non interrompan a comunicación.

▪ B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de
textos  orais  e  escritos  os  coñecementos
socioculturais  e  sociolingüísticos  adquiridos
relativos  á  vida  cotiá  (hábitos  e  actividades  de
estudo,  traballo  e  lecer),  condicións  de  vida  e
contorno,  relacións  interpersoais  (entre  homes  e
mulleres,  no  ámbito  educativo,  ocupacional  e
institucional),  comportamento  (posturas,
expresións faciais,  uso da voz, contacto visual e
proxémica),  e  convencións  sociais  (actitudes  e
valores),  axustando  a  mensaxe  á  persoa
destinataria  e  ao  propósito  comunicativo,  e
amosando a propiedade e a cortesía debidas.

▪ B5.4.  Producir  textos  e  inferir  o  significado
probable de palabras ou frases que descoñece a
partir  das  experiencias  e  os  coñecementos
transferidos desde as linguas que coñece.

▪ B5.5.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias
linguas, tanto curriculares como outras presentes
no  centro  docente,  relacionados  cos  elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais.

▪B5.6. Distinguir  e  levar  a  cabo  as  funcións
demandadas  polo  propósito  comunicativo,
mediante os  expoñentes básicos  das  devanditas
funcións  e  os  patróns  discursivos  de  uso  máis
habitual, así como os seus significados asociados
(por exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa
para  facer  unha  suxestión),  e  empregar  para
comunicarse  mecanismos  sinxelos  bastante
axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e
temporal,  xustaposición,  e  conectores  e
marcadores  discursivos  moi  frecuentes),  sempre
que sexan traballados na clase previamente.

▪ B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léxico de
uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas
xerais  ou  relacionados  cos  propios intereses,  os
estudos e as ocupacións, e un repertorio limitado
de expresións de uso moi frecuente suficiente para
comunicar no seu nivel escolar.

▪ SLEB5.3.  Nas  actividades  de  aula,  pode  explicar  o  proceso  de
produción  de  textos  e  de  hipóteses  de  significados  tomando  en
consideración os coñecementos e as experiencias noutras linguas.

▪ SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.)
nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos  elementos
transversais,  evita  estereotipos  lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.

▪ SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou
ligado  a  situacións  de  necesidade  inmediata  da  aula  (pedir  ou  dar
información,  agradecer,  desculparse,  solicitar  algo,  invitar,  etc.),
utilizando  adecuadamente  as  estruturas  sintáctico-discursivas  e  o
léxico  necesarios,  propios  do  seu  nivel  escolar  suficientes  para
comunicar con eficacia.
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certeza.

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e
a prohibición.

– Expresión  do  interese,  a  aprobación,  o  aprecio,  a
satisfacción e a sorpresa, así como os seus contrarios.

– Establecemento e mantemento básicos da comunicación e
a organización elemental do discurso.

▪ B5.6.  Léxico  oral  e  escrito  básico  de  uso  común
relativo a aspectos culturais variados:
– Vida  cotiá:  alimentación  (pratos  e  produtos  típicos,

costumes  alimentarios,  tabús,  convencións  sociais,
horarios  etc.);  familia  e  amizades;  actividades  de  lecer;
viaxes  e  transportes;  festas  e  celebracións;  saúde  e
educación; compras e actividades comerciais.

– Bens e servizos básicos.

– Contorno:  clima,  campo,  cidade  e  lugares  máis
representativos.

– Tecnoloxía: aparellos de uso cotián.

– Calquera outro que se considere de interese.

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e moi
habituais.

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada
idioma.
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪Expresión de relacións lóxicas: adición (não só...como também; não só... também); disxunción (ou, ou...ou); oposición /concesión
(por causa disso; daí que); finalidade (para + Inf.; para que); comparación (mais/menos/tão/tanto + Adj./Adv./Subst. + (do) que/como/quanto
rapaz mais distraído da turma); resultado (assim, portanto).

▪Expresión da condición (conectores: se, sem, desde que…; formas verbais: futuro de indicativo e de conjuntivo, simples e composto, pretérito e pretérito-mais-que-perfeito
composto do conjuntivo, condicional simples e composto).

▪Discurso indirecto (informacións, ofrecementos, suxestións e ordes) e indirecto livre.

▪Relacións temporais (enquanto, antes que, depois que, logo que, assim que, mal + presente do conjuntivo, até que, sempre que).

▪Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; frases impersoais).

▪ Exclamación (formas elípticas: Que + Subst. + (tão) + Adj., p. ex. Que dia tão lindo!); sentenzas e sintagmas exclamativos, p. ex.
bolsa!).

▪Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; (não) nada, nenhum (a), ninguém, nem).

▪Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., De quem é a culpa?); interrogativas
interrogativas eco e duplas).

▪Expresión do tempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito composto e pretérito mais-que-perfeito composto); presente
simple e composto; (+Adv.); haver-de).

▪Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (presente, futuro simples, pretérito imperfeito e pretérito perfeito composto do indicativo (+ Adv.); 
Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.); costumar+ Inf.); incoativo (desatar a + Inf.); iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; voltar a + Inf.);
simples composto e pretérito mais-que-perfeito composto; vir de + Inf.).

▪Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); capacidade (é capaz / incapaz de + Inf.; saber); posibilidade/ probabilidade (
vez); necessidade (ser preciso / necessário + Inf.); obrigación (ser obrigatório + Inf.; imperativo); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf
possível /permitido + Inf.); intención (pretérito imperfeito gostar de + Inf.; tratar de + Inf.; pensar + Inf.).

▪Expresión da existencia (p.  ex.,  existir,  dar-se);  a entidade (substantivos contables /incontables/colectivos/compostos;  pronomes (relativos, reflexivos átonos/ tónicos);
determinantes; a calidade (por exemplo, bastante bom; consideravelmente caro; ótimo).

▪Expresión da cantidade (Singular/Plural; Numerais cardinais e ordinais. Cantidade: p. ex. bastante, a maior parte de, mais o menos.  
bastante bem).

▪Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia, movemento, orixe, dirección).

▪Expresión do tempo (expresións, preposición e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., meio-dia), divisións (p. ex., período, fim de semana) 
ex., atrás, cedo); duración (p. ex., até; entre... e); anterioridade (anteontem, já); posterioridade (mais tarde, na semana que vem); secuencia
último lugar); simultaneidade (naquele momento); frecuencia (p. ex., cada semana).

▪Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., á pressa).
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7. OBRAS LECTURA

POÑER AS QUE VAN LER EN 2º E 1º ESO

Previstas

1ª av.:  DoCampo, Xabier P. Cando petan na porta pola noite. Xerais

Twain, Mark. Tom Sawyer.

2ª av.:  Calveiro, Marcos: O carteiro de Bagdag. Xerais

Twain, Mark. Tom Sawyer.

3ª av.:  Neira Vilas, Xosé: Memorias dun neno labrego.

Menéndez-Ponte, María. Nunca seré tu héroe. SM

Definitivas

1ª av.:  

Twain, Mark. Tom Sawyer.

2ª av.:  DoCampo, Xabier P. Cando petan na porta pola noite. Xerais

Twain, Mark. Tom Sawyer.

3ª av.:  Mayoral, Marina: Tristes armas.

Christie, A.: La ratonera.

8.-PROCEDEMENTOS,  INSTRUMENTOS  E  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN;

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN.

Instrumentos de avaliación.

Para a avaliación do alumno teranse en conta, ademais dos coñecementos, o traballo diario en clase

e a actitude (asistencia, atención...). Todo iso valorarase a través de:

- Control do traballo de clase

- Revisión do caderno de traballo ou dos exercicios propostos para facer en equipo ou

individualmente (contido, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...)

- Comprobación, por medio de probas específicas, dos coñecementos adquiridos sobre os

diversos aspectos da lingua e a literatura. É importante que o alumno amose equilibrio no

dominio suficiente tanto en Lingua como en Literatura.

-  Verificación, mediante proba escrita, oral ou traballo, da lectura das obras propostas,

obrigatorias e voluntarias (valorarase neste apartado non só a lectura daquelas senón o grao

de comprensión).

Sistemas de cualificación.
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En cada un dos apartados anteriores o alumno terá que demostrar un nivel suficiente para

obter o aprobado. Valorarase cada apartado do seguinte modo:

* 20% corresponderá á actitude, interese e traballo na clase (resumos, esquemas, exercicios,

libreta de traballo diario, etc.). Deste 20%, un 10% corresponderá á libreta de traballo.

*  10% ás  obras  de lectura (cuxa avaliación  cómpre  aprobar)  nos  apartados  de Lingua

castelá e Lingua Galega.

*  70% para as probas específicas que valoran os coñecementos tanto de lingua como de

literatura,  así  como de Ciencias  Sociais,  insistindo en  que o alumno debe mostrar  un dominio

equilibrado nas distintas materias. No apartado de  Sociais esta apartado pasa a valer un  80%, ao

non haber libros de lectura.

Nos exercicios escritos farase especial fincapé na expresión e na ortografía. Consideramos

que os dous primeiros cursos de ESO son de aprendizaxe e de dominio da ortografía en todas as

súas facetas (ortografía das palabras, acentuación e puntuación), de modo que ao final da etapa –en

cuarto de ESO- sexa posible que o alumno alcance a corrección escrita.

Por iso, nos dous primeiros cursos de ESO, nas probas escritas, poderán penalizarse con ata

0,20 puntos as faltas de ortografía que se cometan en palabras de uso habitual o naquelas que se

traballaron en clase dun modo específico. O máximo de puntos que se descontará será de 2.

Para obter o aprobado deben superarse todos os apartados mencionados, sendo necesario

para facer a media que as cualificacións das probas non sexan inferiores a 3.

Faranse ao final de curso probas de recuperación a aqueles alumnos que teñan polo menos

unha avaliación aprobada.

O alumnado debe acadar, entre todos os datos mencionados, a nota dun cinco para superar

cada unha das materias que integran o ámbito.

*A aqueles discentes que copien en traballos ou probas escritas, estes lles serán anulados e  

suspenderán a avaliación correspondente con independencia das notas obtidas nela.
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PMAR 3º

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E
LITERATURA

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E
LITERATURA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS
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 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1. Introdución

A aprobación da LOMCE (Lei orgánica para a mellora da calidade educativa) en 2013 supón

unha modificación do marco lexislativo conformado pola LOE (Lei orgánica de educación, 2006) e

pola LOCE (Lei orgánica de calidade da educación, 2002).

A LOMCE réxese  polos  seguintes  principios  básicos:  en  primeiro  lugar,  o  dereito  a  unha

educación de calidade para a cidadanía, asumindo como unha necesidade a redución da elevada taxa

de abandono dos estudos obrigatorios antes de conseguir a titulación básica; en segundo lugar, a

necesidade de esforzo e de colaboración entre todos os axentes implicados no proceso educativo –

alumnado,  profesorado,  familias,  centros,  Administracións  educativas  e  a  sociedade  no  seu

conxunto–  co  fin  de  atinxir  ese  primeiro  principio;  e,  por  último,  o  estabelecemento  dun

compromiso cos obxectivos educativos determinados pola Unión Europea.

Esta adecuación aos obxectivos estabelecidos pola Unión Europea e pola UNESCO para os

próximos anos conforma unha mudanza no sistema educativo que debe abandonar vellas prácticas

para se somerxer nun modelo de ensino dinámico e mellor adaptado ás realidades sociais en que

vivimos.

As principais apostas a  nivel educativo da Unión Europea son o reforzo de programas que

faciliten a aprendizaxe ao longo de toda a vida e o paso da adquisición de conceptos (saber) á

adquisición  de  competencias  (saber  facer).  Esta  aprendizaxe  ao  longo  de  toda  a  vida  está

intimamente relacionada coa posta no punto de mira das competencias clave. Aprender durante todo

o  noso  periplo  vital  significa  estarmos  dispostos/as  a  nos  adaptarmos  a  novos  modelos  de

aprendizaxe e a novos coñecementos en función das nosas necesidades persoais, sociais, laborais

etc., dado que a aprendizaxe das competencias –nomeadamente da lingüística– será constante ao

longo de todo o noso percorrido vital.

As competencias clave representan a concreción práctica dos contidos de aprendizaxe. Estes

contidos teñen sentido exclusivamente porque contribúen á consecución das competencias e duns

obxectivos que agora pasan a ser xerais para toda a etapa e comúns a todas as materias cursadas

polo alumnado, de modo que estas materias teñen a obriga de contribuír  en mancomunidade á

consecución deses obxectivos. Á súa vez, estes están conectados cuns estándares de aprendizaxe

que buscan garantir a homoxeneidade de contidos e de destrezas adquiridos polo estudantado, para

alén de serviren como punto de partida para a realización de avaliacións estandarizadas.

O desenvolvemento curricular afástase case por completo dos contidos para ter como finalidade

a consecución duns obxectivos xerais e a contribución ao desenvolvemento dunhas competencias
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clave. Os criterios de avaliación, concretados nunha serie de estándares de aprendizaxe, convértense

no vehículo idóneo para determinar o grao de consecución dos obxectivos e das competencias.

A presente  programación  ten  en  conta  os  presupostos  recollidos  na  nova  lei  de  educación

coñecida como LOMCE. Así mesmo, todo o que nela se contemple estará inspirado nos  seguintes

documentos:

* Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, LOMCE.

* DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

*  RESOLUCIÓN  do  27  de  xullo  de  2015,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para

a  implantación  do  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Contextualización

O decreto do 29 de xuño de 2015, no seu capítulo III, artigo 20, referido á “Ordenación e

atención á diversidade, recolle de maneira explícita:

 “Os alumnos e alumnas que,  cursando terceiro curso de educación secundaria obrigatoria,  non

estean en condicións de promoción ao cuarto curso poderán incorporarse excepcionalmente a un

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir terceiro curso”.

Tras a realización de probas psicopedagóxicas realizadas polo orientador do centro, e unha vez

obtido o permiso dos pais/nai ou titores legais, formouse este grupo de PMAR.

O  Ámbito  Lingüístico-Social  está  integrado  polas  materias  de  Lingua  Galega  e  Literatura,

Lingua Castelá e Literatura e Xeografía e Historia. O propósito do programa céntrase en que o

alumnado  supere  os  mínimos  esixibles  en  cada  unha  destas  materias,  de  forma  que  poida

incorporarse ás aulas en cuarto curso por vía ordinaria.

 Entendemos que esta é a diferenza fundamental entre o novo PMAR e o antigo PDC –o feito de

teren que incorporarse o próximo curso ao 4º ESO–. E non é unha diferenza menor. Isto implica

que, á parte de tratar de desenvolver no noso alumnado de PMAR a adquisición das competencias

básicas,  debemos  tamén  incidir  na  adquisición  de  estándares  de  aprendizaxe  que  lles  serán

imprescindibles  para  o  curso  seguinte,  tanto  no  ámbito  lingüístico  como  social.  A diferenza

fundamental respecto aos grupos do mesmo nivel estará na metodoloxía empregada e no especial

seguimento que se lles realizará aos alumnos e alumnas, dado o seu reducido número.

No curso 2018-2019, o  3º PMAR correspondeulle ao Departamento de Lingua galega e

Literatura,  á  profesora  Iolanda  Sánchez  Méndez,  pero  implica  a  colaboración  dos  outros  dous
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departamentos que integran este  Ámbito Socio-lingüístico:  o Departamento de Lingua castelá  e

Literatura, e o Departamento de Xeografía e Historia.

Para a elaboración desta programación, tivéronse en conta, por tanto, os obxectivos xerais e os

estándares de aprendizaxe dos tres departamentos implicados.

 CONTRIBUCIÓN  DAS  MATERIAS  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS

COMPETENCIAS CLAVE

As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento europeo

e  do  Consello  de  18  de  decembro de  2006  sobre  as  competencias  clave  para  a  aprendizaxe

permanente,  2006/962/CE)  como “unha combinación de coñecementos,  capacidades  e  actitudes

adecuadas ao contexto. As competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa

realización e desenvolvemento persoais, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o

emprego”.  A  Organización  para  a  Cooperación  e  o  Desenvolvemento  Económico  (OCDE)

determinou a través do informe  Definición e selección de competencias  (1999, 2003) que unha

competencia é “a capacidade de responder demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas de

forma  adecuada”  dado  que  “supón  unha  combinación  de  habilidades  prácticas,  coñecementos,

motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento

que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz”.

A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” implica unha

total renovación do proceso de ensino-aprendizaxe posto que o foco da educación se traslada desde

a adquisición de contidos propia dun sistema de ensino tradicional até o “saber facer” promulgado

polas competencias. O coñecemento como ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha

adecuada transferencia á práctica. Esta renovación pretende, ademais, potenciar entre a cidadanía o

modelo educativo da aprendizaxe ao longo de toda a vida (long life learning).

Ao tempo, a Recomendación do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006

sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente (2006/962/CE)  delimita un total de

sete temas comúns ao marco de referencia competencial que deben ser tidos en conta para mellorar

o proceso de adquisición de competencias e para favorecer a mencionada aprendizaxe ao longo de

toda a vida.

 Pensamento crítico.

 Creatividade.

  Capacidade de iniciativa.

 Resolución de problemas.

 Avaliación de riscos.
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 Toma de decisións.

 Xestión construtiva dos sentimentos.

A  Unión  Europea  recoñece  oito  competencias  básicas:  comunicación  en  lingua  materna,

comunicación en linguas estranxeiras, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía,  competencia dixital,  aprender  a aprender, competencias sociais  e cívicas,  sentido da

iniciativa e espírito de empresa e conciencia e expresión culturais.

Pola súa parte o Ministerio de Educación, cultura e deporte (Orde ECD/65/2015) e a Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) recoñecen as seguintes sete

competencias:

1. Comunicación lingüística (CCL).

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

3. Competencia dixital (CD).

4. Aprender a aprender (CAA).

5. Competencias sociais e cívicas (CSC).

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A aprendizaxe baseada en competencias debe caracterizarse pola súa transversalidade, o seu

dinamismo e o seu carácter integral. Todas as materias deben traballar todas as competencias e ter

como fin último a consecución de todas elas no seu máis alto grao, proceso que se desenvolverá ao

longo de toda a vida.

A necesidade de traballar as competencias de forma transversal, dinámica e integral motiva

que o traballo docente se desenvolva a través de situacións de aprendizaxe e de actividades de

aprendizaxe  integradas.  Estes  dous  elementos  resultan  de  particular  utilidade  nas  materias  do

ámbito lingüístico e, nomeadamente, no caso das materias de Lingua Galega e Literatura e Lingua

Castelá e Literatura. As situacións de aprendizaxe desenvólvense a través dos bloques de Expresión

Escrita e de Expresión Oral que forzan o alumnado á activación dun elevado número de recursos e

destrezas tanto activas como pasivas.

Resúmense, a seguir, os elementos definitorios (clasificados en coñecementos, destrezas ou

habilidades e actitudes e valores) das competencias clave segundo a Orde ECD/65/2015 pola que se

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación

primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.
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CLL

COÑECEME

NTOS

 Sobre  o  compoñente  lingüístico:  léxico,  gramática,

semántica, fonoloxía, ortografía e ortoépica.

 Sobre o compoñente pragmático-discursivo (que inclúe as

dimensións sociolingüística, pragmática e discursiva) e o

sociocultural  (coñecemento  do  mundo  e  dimensión

intercultural).

DESTREZAS

 Lectura.

 Alfabetización múltiple.

ACTITUDES

- Respecto á normas de convivencia.

- Exercicio activo da cidadanía.

- Desenvolvemento dun espírito crítico.

- Respecto aos dereitos humanos e ao pluralismo.

- Concepción do diálogo como ferramenta primordial para

a  convivencia,  a  resolución  de  conflitos  e  o

desenvolvemento  das  capacidades  afectivas  en todos os

ámbitos.

- Curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o

recoñecemento  das  destrezas  inherentes  tales  como  a

lectura, a conversa, a escritura etc. como fontes de pracer

relacionadas co goce persoal e cuxa promoción e práctica

son  tarefas  esenciais  no  reforzo  da  motivación  cara  á

aprendizaxe.

CMCC

T

COÑECEME

NTOS

- Os números.

- As medidas e as estruturas.

- As operacións e as representacións matemáticas.

- A comprensión dos termos e dos conceptos matemáticos.

- A física; a química; a bioloxía; a xeoloxía; a tecnoloxía.

DESTREZA

- Aplicación dos principios e procesos matemáticos en contextos

sociais, persoais, profesionais ou científico.

- Emisión de xuízos fundados.

- Seguimento de cadeas argumentais na realización de cálculos.

Análise de gráficos e representacións matemáticas.

- Manipulación de expresións alxébricas.

-  Utilización  e  manipulación  de  ferramentas  e  máquinas

tecnolóxicas.
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- Uso de datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo:

identificación de preguntas, resolución de problemas, chegada a

conclusións  e  toma  de  decisións  baseadas  en  probas  e

argumentos.

ACTITUDES

- Rigor.

- Respecto aos datos.

- Veracidade.

- Asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía.

- Interese pola ciencia.

- Apoio á investigación científica.

- Valoración do coñecemento científico.

- Sentido de responsabilidade en relación coa conservación dos

recursos naturais e coas cuestións ambient rrecursos naturais e coas cuestións ambientais.

- Adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e

mental saudábel nun contorno mental saudábel nun contorno natural e social.

CD

COÑECEME

NTOS

- Linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, visual,

gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e de

transferencia.

- Acceso ás fontes e ao procesamento de información.

- Coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten as persoas

no mundo dixital.

DESTREZAS

 Aquelas  relacionadas  co  acceso  á  información,  co

procesamento e uso para a comunicación, coa creación

de  contidos,  coa  seguridade  e  coa  resolución  de

problemas  en  contextos  formais,  informais  e  non

formais.

 Uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñíbeis.

 Avaliación e selección de novas fontes de información

e innovacións tecnolóxicas.
 Actitude  activa,  crítica  e  realista  cara  ás  novas

tecnoloxías e aos medios tecnolóxicos.

 Valoración  das  fortalezas  e  das  debilidades  da
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ACTITUDES tecnoloxía.

 Respecto de principios éticos no uso da tecnoloxía.

 Participación e traballo colaborativo.

 Motivación e curiosidade pola aprendizaxe.

 Mellora no uso das tecnoloxías.

CCA

COÑECEME

NTOS

 Sobre os procesos mentais implicados na aprendizaxe.

 Sobre  o  proceso  de  aprendizaxe  persoal  desde  tres

dimensións:

 Coñecemento que ten o/a estudante acerca do

que  sabe  o  descoñece,  do  que  é  quen  de

aprender, do que lle interesa etc.

 Coñecemento da disciplina en que se localiza a

tarefa  de  aprendizaxe  e  o  coñecemento  do

contido  concreto  e  das  demandas  da  propia

tarefa.

 Coñecemento  sobre  as  distintas  estratexias

posíbeis para afrontar a tarefa.

DESTREZAS

- Estratexias de planificación que reflictan a meta de aprendizaxe

perseguida.

- Estratexias de supervisión que permitan examinar a adecuación

das accións que se están desenvolvendo.

- Estratexias de avaliación que analicen tanto o proceso como os

resultados.
ACTITUDES - Motivación.

- Confianza.
- Códigos de conduta e usos xeralmente aceptados nas diversas

sociedades e contornos.

- Tensións sociais e grupos de cambio.

- Conceptos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do

traballo,  á  igualdade  e  á  non  discriminación  entre  homes  e

mulleres  e  entre  diferentes  grupos  étnicos  ou  culturais,  á

sociedade e á cultura.

-  Comprensión  das  dimensións  intercultural  e  socioeconómica

das sociedades europeas.

-  Percepción  das  identidades  culturais  e  nacionais  como  un
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CSC

COÑECEME

NTOS

proceso sociocultural dinámico e cambiante, en interacción coa

identidade europea.

-  Coñecemento  crítico  dos  conceptos  de  democracia,  xustiza,

igualdade,  cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís  así  como  a

formulación destes dereitos nas Constitución española, na Carta

dos dereitos fundamentais da Unión Europea e en declaracións

internacionais  e  a  súa  aplicación  institucional  a  escala  local,

rexional, nacional, europea e internacional.

- Coñecemento dos acontecementos contemporáneos.

-  Coñecemento  dos  acontecementos  máis  destacados  e  das

principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial.

-  Comprensión  dos  procesos  sociais  e  culturais  de  carácter

migratorio que implican a existencia de sociedades multiculturais

no mundo globalizado.

DESTREZAS

- Capacidade de comunicarse dunha maneira construtiva en

distintos contornos sociais e culturais.

- Tolerancia.

- Expresión e comprensión de puntos de vista diferentes.

- Negociación sabendo inspirar confianza e sentir empatía.

- Habilidade  para  interactuar  eficazmente  no  ámbito

público.   Habilidade  para  manifestar  solidariedade  e

interese  por  resolver  os  problemas  que  afecten  ao

contorno escolar e á comunidade.

- Reflexión crítica e creativa.

- Participación construtiva nas actividades da comunidade

ou do ámbito mediato e inmediato.

- Toma  de  decisións  nos  contextos  local,  nacional  ou

europeo, en particular, mediante o exercicio do voto e da

actividade social e cívica.
- Seguridade nun/nunha mesmo/a.

- Integridade e honestidade.

- Interese polo desenvolvemento socioeconómico e pola súa
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ACTITUDES

contribución a un maior benestar social da poboación.

- Interese pola comunicación intercultural, a diversidade de

valores e o respecto ás diferenzas.

- Disposición a superar os prexuízos.

- Pleno respecto dos valores humanos.

- Vontade tomar decisións democráticas a todos os niveis.

- Manifestación do sentido da responsabilidade.

- Comprensión  e  respecto  dos  valores  compartidos

necesarios para garantir a cohesión da comunidade.

- Respecto  dos  principios  democráticos  e  das  actividades

cívicas.

- Apoio  á  diversidade  e  cohesión  social  e  ao

desenvolvemento sustentábel.

- Vontade  de  respectar  os  valores  e  a  intimidade  dos

demais.

- Recepción reflexiva e crítica da información procedente

dos medios de comunicación.

CSIEE

COÑECEME

NTOS

11 -  Capacidade de recoñecer  as  oportunidades  existentes  para as

actividades persoais, profesionais e comerciais.

11 - Comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento das

sociedades, as organizacións sindicais e empresariais.

11 - Comprensión das liñas xerais económicas e financeiras.

11 - Organización e procesos empresariais.

11 -  Deseño  e  implementación  dun  plan  (a  xestión  de  recursos

humanos e/ou financeiros)..

11 - Postura ética das organizacións e coñecemento de como estas

poden

ser un impulso positivo, por exemplo, mediante o comercio

xusto e as empresas sociais.

DESTREZAS

- Capacidade de análise, de planificación, organización, xestión e

toma de decisións.

- Capacidade de adaptación ao cambio e resolución de problemas.

-  Comunicación,  presentación,  representación  e  negociación

efectivas.

-  Habilidade  para  traballar  tanto  individualmente  como dentro
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dun equipo.

- Participación, capacidade de liderado e delegación.

- Pensamento crítico e sentido da responsabilidade.

- Autoconfianza, avaliación e autoavaliación.

Manexo da incerteza e asunción e xestión do risco.

ACTITUDES

- Predisposición a actuar dunha forma creadora e imaxinativa.

- Autocoñecemento e autoestima.

- Autonomía e independencia.

- Interese e esforzo.

- Espírito emprendedor.

- Iniciativa, pro-actividade e innovación tanto na vida privada e

social como na profesional.

- Motivación e determinación á hora de cumprir uns obxectivos

tanto persoais como colectivos e/ou laborais.

CCEC

COÑECEME

NTOS

-  Sobre  a  herdanza  cultural  (patrimonio  cultural,  histórico-

artístico, literario, filosófico, tecnolóxico, ambiental etc.) a escala

local, nacional e europea e o seu lugar no mundo.

- Sobre a concreción da cultura en diferentes autores/as e obras,

así  como en  diferentes  xéneros  e  estilos,  tanto  das  belas  artes

como doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá.

- Sobre técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes

artísticas.

-  Identificación  das  relacións  existentes  entre  as  diferentes

manifestacións artísticas e a sociedade.

-  Sobre  a  evolución  do  pensamento,  as  correntes  estéticas,  as

modas e os gustos.

-  Sobre a  importancia  representativa,  expresiva e  comunicativa

dos factores estéticos na vida cotiá.

DESTREZAS

-  Aplicación  de  diferentes  habilidades  de  pensamento,

perceptivas, comunicativas, de sensibilidade e de sentido estético

para  poder  comprender,  emocionarse  e  desfrutar  coas

manifestacións artísticas.

-  Iniciativa,  imaxinación e  creatividade  expresadas  a  través  de

códigos artísticos.

-  Capacidade  de  empregar  distintos  materiais  e  técnicas  no

deseño de proxectos.
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- Habilidades de cooperación.

-  Toma  de  conciencia  da  importancia  de  apoiar  e  apreciar  as

contribucións alleas.

ACTITUDES

-  Interese,  recoñecemento  e  respecto  polas  diferentes

manifestacións  artísticas  e  culturais,  e  pola  conservación  do

patrimonio.

- Valoración da liberdade de expresión, do dereito á diversidade

cultural, do diálogo entre culturas e sociedades e da realización

de experiencias artísticas compartidas.

-  Interese  por  participar  na  vida  cultural  e  por  comunicar  e

partillar  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de

expresións artísticas.
2.1. EN LINGUA E LITERATURA GALEGA E CASTELÁ

COMPETENCIA

S  CLAVE  NA

ESO

     

             CONTRIBUCIÓN DA MATERIA

Comunicación

lingüística  (CCL)

Resulta evidente que esta é a competencia á que máis e mellor poden

contribuír  estas  materias.  A  plena  competencia  en  comunicación

lingüística precisa  de destrezas que permitan que certos saberes das

áreas  de  lingua  actúen  como  vasos  comunicantes  que  faciliten  o

proceso de aprendizaxe do alumnado e que proporcionen,  á  fin,  un

mellor aproveitamento de determinados conceptos e estruturas.

Alén  disto,  hai  que  recalcar  a  relevancia  do  desenvolvemento  da

comprensión  lectora.  A lectura  aparece  integrada  como  habilidade

básica  desta  competencia,  mais  tamén  se  lle  recoñece  o  valor

instrumental  imprescindíbel  para  a  consecución  das  restantes

competencias  e,  en  xeral,  de  calquera  das  actividades  que  garden

relación  non  só  coa  educación,  senón  co  desenvolvemento  vital

persoal.

Competencia

matemática  e

competencias

Tradicionalmente  esta  foi  unha  das  competencias  cuxo

desenvolvemento  resultou  desbotado  desde  as  materias  da  área

lingüística, dado que se lles presupuña a estas unha menor capacidade

de  actuación;  porén,  o  desenvolvemento  do  razoamento  e  do

pensamento lóxico e a súa aplicación a tarefas claramente integradas
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básicas  en  ciencia

e  tecnoloxía

(CMCCT)

nos  plans  curriculares  –como,  por  exemplo,  a  análise  sintáctica–

requiren claramente do desenvolvemento destas destrezas.

Competencia

dixital (CD)  

 Desde  as  materias  lingüísticas,  un  dos  puntos  fortes  do

desenvolvemento  desta  competencia  pasa  por  ofrecer  ao  alumnado

destrezas de busca, de síntese e de análise de información, para alén do

manexo competente de diferentes ferramentas e recursos informáticos.

Competencias

sociais  e  cívicas

(CSC)

 Adquisición de coñecementos relativos á vida segundo os parámetros

dunha determinada sociedade; percepción das identidades culturais e

nacionais  como  un  proceso  sociocultural  dinámico  e  cambiante;

coñecemento  dos  acontecementos  contemporáneos  e  dos  principais

acontecementos  históricos  a  nivel  tanto  local  como  mundial;

comprensión dos fenómenos migratorios.

Desenvolvemento das destrezas necesarias para comunicarse de forma

eficaz  en  calquera  ámbito  social  ou  persoal;  a  capacidade  de

negociación;  a  realización de intervencións en público adecuadas;  a

reflexión crítica e creativa.

Potenciación  de  actitudes  como  a  autoconfianza,  a  integridade,  o

interese pola comunicación intercultural, a tolerancia, a disposición a

superar  preconceptos,  o  sentido  da  responsabilidade  e  a  reflexión

acerca das mensaxes transmitidas polos medios de comunicación.

Conciencia e 

expresións 

culturais

 (CCEC)

Adquisición de coñecementos de historia da cultura desde diferentes

disciplinas artísticas incluída a literatura, o coñecemento de autores/as,

obras e estilos representativos incluíndo o coñecemento de autores/as

actuais, a identificación das relacións entre as manifestacións artísticas

e as sociedades en que se insiren, os coñecementos sobre a evolución

das ideas estéticas e dos gustos e convencións.

Potenciación  da  imaxinación  e  desenvolvemento  do  pensamento

creativo, traballo en equipo, iniciativa.

Actitudes como a valoración da liberdade de expresión, o dereito á

diversidade  cultural,  o  respecto  polas  diferentes  manifestacións

culturais  e  artísticas  e  o  interese  por  participar  da  vida  cultural  da

comunidade.
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Aprender  a

aprender (CAA)

Coñecementos  sobre  estratexias  de  resumo,  análise  e  síntese  que

permiten  o  deseño  de  estratexias  de  aprendizaxe  para  abordar

eficazmente outros campos e saberes.

Desenvolvemento  de  estratexias  de  planificación,  supervisión  e

avaliación das tarefas levadas a cabo.

Potenciación da motivación e da confianza.

Sentido  de

iniciativa  e

espírito

emprendedor

(CSIEE)

Adquisición e mellora de destrezas como a capacidade de análise e de

planificación, a organización e a toma de decisións, a capacidade de

adaptación ao cambio e a resolución de problemas, a adquisición de

destrezas de comunicación e negociación efectivas, a habilidade para

traballar individualmente ou dentro dun equipo, o desenvolvemento do

pensamento crítico.

Valores  como  a  potenciación  da  creatividade  e  das  solucións

imaxinativas, a autoestima, a autonomía e o esforzo, a motivación á

hora de cumprir uns obxectivos sexan estes persoais, académicos ou

laborais.
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2.2. EN CIENCIAS SOCIAIS

COMPETENCIAS  CLAVE

NA ESO

     

             CONTRIBUCIÓN DA MATERIA

Comunicación  lingüística

(CCL)

Coa linguaxe é posible describir, narrar, disertar, argumentar

e, así mesmo, adquirir un vocabulario preciso e específico

das  ciencias  sociais,  asumible  polo  alumnado,  así  como

tamén  a  capacidade  para  utilizalo  e  xeneralizalo

correctamente.

Competencia  matemática  e

competencias  básicas  en

ciencia  e  tecnoloxía

(CMCCT)

O uso de diversas  fontes  de información (gráficas,  táboas

estatísticas,  mapas  cuantitativos….)  inciden   nesta

competencia,  así  como o estudo das diferentes  sociedades

humanas e o seu progreso tecnolóxico e científico

Competencia dixital (CD)

As  TIC  resultan  imprescindibles  na  sociedade  en  que

vivimos, pois aumentan as posibilidades de comunicación e

axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar formas de

traballo  que abrangan espazos físicos e sociais cada vez más

amplos, que son os que interesa coñecer  desde esta área.
Competencias  sociais  e

cívicas  (CSC)

Facilita as relacións  dentro dun modelo de sociedade cada

vez máis plural, e así mesmo,  a comprensión da realidade

social

Conciencia e expresións 

culturais

 (CCEC)

Supón  apreciar,  comprender  e  valorar  as  diferentes

manifestacións culturais e artísticas, materiais e inmateriais,

utilizalas  para  o  crecemento   persoal  e  estimalas  como

elementos do patrimonio cultural do que dispoñemos  e que

cómpre  preservar.
Aprender a aprender (CAA) A necesidade de enfrontarse ao traballo na materia cada día,

asumindo o proceso de aprendizaxe dun modo responsable,

obriga a desenvolver a capacidade de aprender.
Sentido  de  iniciativa  e

espírito  emprendedor

(CSIEE)

O seu desenvolvemento farase a través do traballo persoal e

a participación no traballo colectivo da aula.
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3. OBXECTIVOS XERAIS

3.1. Obxectivos xerais de etapa

1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás

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

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

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

da cidadanía democrática.

2. 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.

3. 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.

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

5.  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de información,  para  adquirir  novos

coñecementos  con sentido  crítico.  Adquirir  unha preparación básica  no campo das  tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación.

6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así

como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia.

7. 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.

8. 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.

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

10. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras

persoas,  así  como  o  patrimonio  artístico  e  cultural.  Coñecer  mulleres  e  homes  que  realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
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11.  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,  respectar  as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a

práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a

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

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

súa conservación e á súa mellora.

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

diversos medios de expresión e representación.

13. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de

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

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

ao exercicio deste dereito.

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

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, e en especial no

ámbito da comunidade lusófona.

3.2. Contribución das materias lingüísticas ao cumprimento dos obxectivos xerais

As  materias  do  ámbito  lingüístico  están  excepcionalmente  dotadas  para  contribuír  á

consecución dos  obxectivos  da Educación Secundaria  Obrigatoria  posto  que,  alén  dos  contidos

curriculares que lles corresponden de forma directa, a integración doutro tipo de contidos mediante

textos,  debates,  actividades  de  creación  literaria  etc.  resulta  especialmente  doada  e  facilita  a

creación de situacións de aprendizaxe que, á súa vez, posibiliten enfoques metodolóxicos diversos.

Estas  materias  teñen  como  obxectivo  o  desenvolvemento  da  competencia  comunicativa  do

alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria.

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas

vaian adquirindo as habilidades  necesarias  para comunicar  con precisión as  súas propias  ideas,

realizar discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comunicativa,  e escoitar

activamente interpretando de xeito correcto as ideas dos demais.  

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa quen de

entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos

soportes e formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de estratexias de lectura. Así
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mesmo, a escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a

partir de borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo.

O  bloque  de  "Coñecemento  da  lingua"  responde  á  necesidade  de  reflexión  sobre  os

mecanismos  lingüísticos  que  regulan  a  comunicación,  e  afástase  da  pretensión  de  utilizar  os

coñecementos  lingüísticos  como  un  fin  en  si  mesmos  para  devolverlles  a  súa  funcionalidade

orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua.

 O bloque de "Educación literaria"  asume o obxectivo  de  facer  do alumnado lectores/as

cultos/as e competentes, implicados nun proceso de formación lectora que continúe ao longo de

toda a vida. É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras

literarias próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva coa de textos literarios e

obras completas representativas da literatura en galego e en castelán.

No currículo de Lingua Galega e Literatura aparece, a maiores, un quinto bloque, “Lingua e

sociedade” que estabelece unha estreita vinculación con outros bloques e outras materias (Ciencias

sociais, nomeadamente) con contidos relacionados coa situación sociolingüística e coa historia de

Galiza.

O ámbito sociolingüístico de PMAR é ideal para poñer en práctica o estudo integrado das dúas

linguas cooficiais  de Galiza: Lingua Galega e Lingua Castelá. Por iso, no desenvolvemento dos

diferentes bloques que son comúns, alternarase o uso das dúas linguas, aínda que o punto de partida

non sexa o mesmo:

➢ Por  un  lado,  o  galego  parte  dunha  situación  de  minorización  social  que  non  padece  o

castelán,  polo  que  se  deberá  dinamizar  o  uso  da  lingua  galega.  É  preciso  favorecer  o  uso  e

aprendizaxe desta lingua para que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa

menor presenza e repercusión social debido a prexuízos que cómpre superar. Por este motivo tamén

o currículo da LG inclúe o contido Lingua e sociedade que non aparece no currículo de Lingua

Castelá.

➢ Unha parte importante do noso alumnado ten aínda o galego como lingua materna ou está en

contacto coa lingua galega na comunicación ordinaria. A pluralidade idiomática e multicultural que

nos últimos anos xera a inmigración na zona da Agra do Orzán é inicialmente unha riqueza, mais

tamén constitúe un problema engadido no proceso de normalización lingüística. Por outra parte, a

dificultade tamén é a aprendizaxe da lingua galega na variedade formal, pois en moitos casos difire

da súa variedade sintópica.

O alumnado galego, e neste caso o de PMAR, debe rematar a súa escolarización co nivel de

usuario  competente  nas  dúas  linguas  oficiais,  galego  e  castelán,  tanto  no  ámbito  formal  coma
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informal,  xa que as  linguas  achegan as  ferramentas   e  os coñecementos necesarios para que o

alumnado se desenvolva satisfactoriamente en calquera situación de comunicación da vida privada,

social e profesional.

Centrarase en aspectos comúns como as estratexias de lectura, o proceso de escritura, a tipoloxía

textual,  a  definición  de  termos  lingüísticos  e  as   actividades  comunicativas  de  produción  e

comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia

xeral en comunicación lingüística.

Hai que ter en conta, ademais, que o rapaz plurilingüe realiza transferencias de coñecemento

nunha  lingua para  outra.  Por  exemplo,  as  estratexias  de  comprensión  de  lectura  desenvolvidas

nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutra lingua; o coñecemento da estrutura dos

textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua, etc.

Esta capacidade de transferencia permite descubrir  as regularidades dunha lingua e relacionalas

coas regularidades observadas noutra diferente, e tamén se pode facer fincapé nas diferenzas para

aprender mellor cada unha das linguas. Por tanto, pódese concluír que o estudo integrado significa

explicar unha lingua tendo en conta a lingua cooficial.

3.3. Contribución da materia social ao cumprimento dos obxectivos xerais

A  materia  de  Ciencias  sociais  contribúe  tamén  á  consecución  dos  obxectivos  básicos,

nomeadamente os que teñen que ver con:

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

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

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

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.

➢ Coñecer  mulleres  e  homes  que  realizaran  achegas  importantes  á  cultura  e  á  sociedade

galega, ou a outras culturas do mundo;

➢ Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico

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

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

ao exercicio deste dereito.
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4. PROGRAMACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORIZACIÓN, GRAO

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

4.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

Para realizar este apartado, tivéronse en conta os estándares de aprendizaxe marcados pola

lei de cada unha das materias que conforman o ámbito socio-lingüístico. Ademais, colléronse os

graos mínimos de consecución establecidos por cada departamento relacionado (Lingua galega,

Lingua castelá e Ciencias sociais) e adaptáronse ás necesidades que, dende o noso punto de

vista, presenta o alumnado de PMAR. A seguir, márcanse os graos mínimos de consecución que

o alumnado debe acadar para superar o ámbito.

4.1.1 ÁREAS LINGÜÍSTICAS

Como  xa  se  sinalou  no  apartado  de  obxectivos,  as  materias  lingüísticas  procuran  o

desenvolvemento  da  competencia  comunicativa  do  alumnado,  entendida  en  todas  as  súas

vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria.

Ao tratarse dunha programación integrada entre  as áreas  de Lingua galega e de Lingua

castelá,  incidirase  nos  estándares  de  aprendizaxe  comúns  ás  dúas  linguas,  organizados  nos

distintos bloques que se nomean a seguir.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR

➢ 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).

➢ Interpreta  e  valora  aspectos  concretos  do  contido  e  da  estrutura  de  textos  narrativos,

descritivos,  expositivos,  argumentativos  e  instrutivos,  emitindo  xuízos  razoados  e

relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular.

➢  Realiza presentacións orais.

➢ Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras

morfosintácticas das dúas linguas, a galega e a castelá.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR

➢ Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos.

➢ Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto.
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➢ Recoñece  e  expresa  o  tema  e  a  intención  comunicativa  de  textos  narrativos,  descritivos,

instrutivos,  expositivos,  argumentativos  e  dialogados  identificando  a  tipoloxía  textual

seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do contido.

➢ Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa

para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados.

➢ Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso.

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA

– Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza

este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e

alleos.

– Identifica  e  explica  os  usos  e  valores  das  categorías  gramaticais

relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual.

– Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e

aplica este coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos e ao

enriquecemento do seu vocabulario activo.

– Explica  os  procedementos  de  formación  de  palabras,  distinguindo  as

compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos.

–  Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo),

explica  os  mecanismos  lingüísticos  que  as  diferencian  e  aplica  os

coñecementos adquiridos na produción e na mellora de textos propios e

alleos.

– Recoñece  e  explica  nos  textos  as  funcións   sintácticas  oracionais  e

diferenza os elementos que as desempeñan.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

➢ Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que

máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal.

➢ Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as.
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➢ Le  e  comprende  unha  selección  de  textos  literarios  casteláns,  en  versión  orixinal  ou

adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema,

resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria.

➢ Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media

ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.

BLOQUE 5. LINGUA E SOCIEDADE

➢ Coñece a orixe do castelán e do galego e coñece a realidade plurilingüe de España, coas 

súas linguas e dialectos.

➢ Comprende os conceptos de bilingüismo e diglosia con respecto ás dúas linguas 

cooficiais.  

Como  se  pode  observar  nos  contidos  dos  distintos  bloques,  foron  eliminados  algúns

estándares  e  reducíronse os  que se consideran  como de  grao  mínimo de  consecución.  Cómpre

termos  en conta que o alumnado do Plan de Mellora ten unhas  necesidades especiais  que lle

impediron acceder ao curso normal de 3º ESO. Por este motivo  débense simplificar os contidos e

facer o seguimento individual do alumnado xa que é pouco numeroso. Isto significa que se farán

máis probas orais e escritas que de costume porque así o favorece o reducido número de alumnos.

Por  outra  banda,  o  alumnado  de  PMAR   recibirá  unha  metodoloxía  específica  e  unha

organización  de  contidos  diferente  ao  curso  de  3º  de  referencia  xa  que  gozan  de  medidas

extraordinarias  de  atención  á  diversidade.  Serán  menos  contidos  e  sempre  en  relación  cos

coñecementos da programación de 4º ESO para que, de o conseguiren, poidan acceder a este curso

cos obxectivos mínimos cumpridos. Cómpre que o alumnado adquira estes estándares  porque as

linguas  achegan  as  ferramentas   e  os  coñecementos  necesarios  para  que  o  rapaz  ou  rapaza  se

desenvolva  satisfactoriamente  en  calquera  situación  de  comunicación  da  vida  privada,  social  e

profesional.

4.1.2. ÁREA SOCIAL

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

➢ Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas.

➢ Coñece e interpreta os  tipos  de mapas temáticos.

➢ Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitais, provincias e illas.

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO
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➢ Compara  a  poboación  activa  de  cada  sector  en  diversos  países  e  analiza  o  grao  de

desenvolvemento que amosan estes datos.

➢ Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no

mundo.

➢ Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

➢ Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos

adecuados.

➢ Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

➢ Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

➢ Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

➢ Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.

BLOQUE 3. A HISTORIA

➢ Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

➢ Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

➢ Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

➢ Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

➢ Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.

➢ Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco,

Absolutismo, etc.).

➢ Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de

fontes históricas de diversos tipos.

➢ Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

➢ Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e

absolutos.
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➢ Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis

Católicos.

➢ Explica  as  causas  que  conduciron  á  descuberta  de  América  para  Europa,  a  súa

conquista e a súa colonización.

➢ Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos

"Trinta Anos".

4.2.  TEMPORIZACIÓN,  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE

AVALIACIÓN

O Ámbito socio-lingüístico dispón de 9 horas semanais para impartilo, que deben ser repartidas

entre as materias lingüísticas (Lingua galega e Literatura e Lingua castelá e Literatura) e as Ciencias

Sociais.

Procurarase un reparto equitativo á hora de impartir os contidos de cada unha delas, sempre

favorecendo a mobilidade en función das necesidades que xurdan no día a día.

Na materia do Ámbito Lingüístico e Social de 3º PMAR preténdese dotar ao alumnado das

ferramentas necesarias para acadar os obxectivos de 4º ESO e para iso cómpre que os obxectivos, os

procedementos  e  a  temporalización  sexan  moi  realistas.  Queremos  transmitir  aos  alumnos  e

alumnas a necesidade de fomentar varias liñas de mellora:

1. Que traballen en grupo de xeito colaborativo.

2. Que melloren a comprensión lectora, o cal inclúe percibir as dobres intencións, as ironías,

inferir  información non explícita  no texto,  valorar  o  tipo de linguaxe empregada,  recoñecer  as

pautas de distribución espacial, etc. O alumnado deberá demostrar fluidez, tanto en galego como en

castelán.

3. Que melloren a expresión escrita e oral. Isto integra aspectos como: a planificación dos textos

(guión, borradores, revisión…), a detección de erros (incoherencias, fallos na cohesión, adecuación,

ortografía…), estrutura do texto escrito en función da intención comunicativa, disposición do texto

escrito… Tamén incorpora o uso correcto da enunciación e da linguaxe corporal.

4. O tratamento da información: deberán aprender a buscar, seleccionar, contrastear, resumir,

reelaborar e presentala correctamente usando diferentes soportes.

5. Responsabilizarse da súa aprendizaxe e mellorar a súa autoestima.

Na  materia  do  Ámbito  Lingüístico  e  Social  de  3º  PMAR  preténdese  dotar  ao  alumnado  das

ferramentas necesarias para acadar os obxectivos de 4º ESO e para iso cómpre que os obxectivos, os

procedementos e a temporalización sexan moi realistas.
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5.  CRITERIOS  SOBRE  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO  

ALUMNADO

5.1. DESEÑO DA AVALIACIÓN

A avaliación debe servir  de base para identificar a evolución dos alumnos e alumnas, para

orientar acerca das súas liñas de progreso e, ao mesmo tempo, para introducir as modificacións na

planificación do proceso. 

O proceso de avaliación representa unha parte esencial da aprendizaxe e deberá aparecer en

todos os momentos do proceso: ao comezo, como exploración inicial –avaliación inicial-, durante o

proceso, como avaliación continua e formativa, e ao final do mesmo, como avaliación final.

A avaliación inicial efectuarase nas primeiras dúas ou tres semanas de curso, antes de abordar

o desenvolvemento dos contidos novos, e terá como obxecto obter e valorar a información relevante

sobre as características dos alumnos e alumnas,  e a situación na que se atopan en relación co

programa que se vai tratar na aula.

Realizarase unha proba escrita dos contidos de ámbito lingüístico e social, que será cualificada,

pero non terá validez no cómputo final para a nota da 1ª avaliación. Trátase dunha proba diagnóstica

para establecer o nivel do alumnado e ver se debemos ou non reaxustar pedagoxicamente o grupo

ou  un alumno en concreto.

Tamén  se  terá  en  conta  a  observación  directa  do  alumnado  na  aula  nos  quince  ou  vinte

primeiros  días  de  curso.  Nesta  observación intentarase valorar  non só o nivel  competencial  do

alumno/ na materia, senón outros aspectos como o grao de integración, a participación etc.

A  medida  que  se  van  desenvolvendo  os  contidos  e  a  aprendizaxe  dos  alumnos,  iremos

detectando  os  seus  avances,  pero  tamén  as  súas  dificultades  para  aprender.  Este  momento  do

proceso –avaliación formativa- permitiranos comprobar se os alumnos/as progresan e incorporan

novos contidos ou se presentan grandes dificultades de aprendizaxe. Se este fora o caso, tentaremos

poñer solución adoptando medidas de reforzo ou de ampliación individualizada.

A avaliación final será a suma das tres avaliacións. Non se trata da suma aritmética das notas

de cada avaliación, senón dunha nota que reflicta o punto ao que se chegou no final do proceso de

aprendizaxe, tendo en conta o nivel de contidos acadado e o esforzo e a progresión presentados polo

alumnado ao longo de todo o curso.

5.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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Realizaranse  un  mínimo  de  dúas  probas  específicas  de  resolución  de  exercicios,  de

interpretación  de  datos  por  avaliación e  de  demostración  de  adquisición  de  contidos

procurando o reparto da materia e intentando facilitar a tarefa do alumnado. Porén, e partindo destes

mínimos, a profesora realizará o número e o tipo de probas que considere oportunos para a correcta

avaliación dos seus alumnos e alumnas.

O tipo de control dos libros de lectura comúns para este nivel poderá ser diferente en cada

caso:  proba  escrita,  traballo  escrito,  proba  oral…   As  lecturas  complementarias  e  voluntarias

computarán sempre en positivo,  é  dicir, non se penalizará o feito  de non realizalas.  O tipo de

procedemento e  instrumentos para a súa avaliación serán determinados pola profesora que imparte

docencia nese grupo.

Levarase  un  seguimento  continuado sobre  todos  os  aspectos  relacionados  con  actitude,

interese, esforzo e constancia. A avaliación deste apartado concrétase nos seguintes procedementos

e instrumentos:

 A atención, o esforzo e a participación diaria na aula avaliaranse a través da

observación sistemática por parte da profesora.  Esta observación sistemática tamén

atinxirá  a  aspectos  como  a  actitude  cara  á  materia   (curiosidade,  creatividade  e

constancia)  a  actitude  na  aula  ou  o  respecto  cara  aos  compañeiros/as  e  cara  ao

profesor/a.

 A análise  dos  traballos  de  investigación  e  creación  que se  realicen,  tanto

individuais como en grupo, dentro ou fóra da aula. Analizaranse tamén aspectos como o

uso adecuado  das  distintas  fontes  de  información  ou a  puntualidade  na  entrega  das

tarefas.

DIMENSIÓNS INDICADORES 1 2 3 4

Planificación

➢Programo a materia tendo en conta os estándares de

aprendizaxe previstos na normativa legal vixente

➢Programo  a  materia  tendo  en  conta  os  plans  e

proxectos educativos do centro.

➢Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible

para o desenvolvemento desta.

➢Formulo  os  obxectivos  didácticos  de  forma  que

expresen  claramente  as  competencias  a  acadar  polo

alumnado.
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➢Selecciono e distribúo de forma progresiva os contidos

da  programación  de  aula  tendo  en  conta  as

particularidades de cada un dos grupos de estudantes

➢Programo  actividades  e  estratexias  en  función  dos

estándares  de  aprendizaxe  e  das  necesidades  do

alumnado.

➢Planifico  as  clases  de  modo  flexible,  preparando

actividades  e  recursos  axustados  á  programación  da

aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado

➢Establezo,  de  xeito  explícito,  os  criterios,

procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  e

autoavaliación.

Propostas  de

mellora

Desenvolvemen

to

 Estruturo e  organizo os  contidos  dando unha

visión  xeral  de  cada  tema  (índices,  mapas

conceptuais, esquemas...)

 Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos

cos xa coñecidos.

 Amoso predisposición  para  aclarar  dúbidas  e

ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.

 Optimizo  o  tempo  dispoñible  para  o

desenvolvemento de cada unidade didáctica.

 Utilizo as TIC para apoiar os contidos na aula.

 Promovo  o  traballo  cooperativo  e  manteño

unha comunicación fluída co alumnado.

 Desenvolvo os contidos dunha forma ordenada

e comprensible para os alumnos e as alumnas.

 Presento  actividades  que  permitan  a

adquisición dos estándares de aprendizaxe e as

destrezas propias da etapa educativa.
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 A corrección expresiva,  escrita  e  oral  e  a  pulcritude na presentación dos

traballos e probas escritas tamén se analizarán e penalizaranse as faltas de ortografía,

así como o uso incorrecto dos signos de puntuación.

Nalgunha ocasión, o instrumento que empregaremos para avaliar este apartado é o libro

de rúbricas no que se recollerán en diferentes táboas todas as valoracións que se vaian facendo

ao longo do curso e  que  non son computables  numericamente  a  través  de probas  orais  ou

escritas.

6. INDICADORES DE LOGRO

Para avaliar este aspecto relacionado coa práctica docente, faremos uso desta táboa, común a

outros  departamentos  de  linguas,  que   inclúe  propostas  de  mellora  relacionadas  coa  propia

programación e o desenvolvemento das distintas unidades e actividades que se vaian realizando ao

longo das sucesivas avaliacións. Os  INDICADORES DE LOGRO contemplados van dende o 1

(grao mínimo de consecución) até o 4 (grao máximo de consecución).

CATEGORÍA ALTA MEDIA BAIXA

Organización  e

presentación  dos

contidos

➢ Os  temas  están

separados  e

presentan  unha

estrutura clara.

➢ Os  exercicios

están numerados e

referenciados.

➢ A  letra  é  clara  e

comprensible.

respecta as marxes

e  a  liña  do

renglón.

➢ Aplica

correctamente  as

regras  de

ortografía  e

puntuación.

➢ As  follas  están

numeradas  e

Non  se  cumpren  3

dos ítems anteriores

Non se cumpren

5  dos  ítems

anteriores.
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ordenadas.

➢ As fotocopias para

traballar  están

pegadas  no  seu

lugar

correspondente.

➢ No  caderno  non

hai  borróns,  está

limpo e  usa  cores

distintas  para

destacar.

Contidos  do

caderno

➢ Contén todos os

exercicios,

resumes,

esquemas,

deseños  e

explicacións  da

profesora.

➢ Contén

traballos

opcionais.

➢ Os  exercicios

respóndense

con  oracións

completas.

Faltan algúns.

Respóndese

brevemente

Faltan a maioría

Respóndese

cunha  palabra

ou  non  se

responden

Claridade  e

veracidade  das

explicacións  da

profesora

➢ Recolle  as

explicacións

con fidelidade e

están

expresadas  con

claridade.

➢ Realiza

anotacións

propias  que  lle

axudan  a

Recolle  as

explicacións  con

algúns  erros  e  non

están  expresadas

con claridade.

Realiza  algunhas

anotacións  propias

que  lle  axudarán  a

estudar.

Recolle  as

explicacións

con  erros

excesivos  e

graves.

Non  realiza

anotacións

propias.
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estudar.

Hai  sinais  de

autocorrección  dos

contidos do caderno

 Todos  os  exercicios  do

caderno  amosan  sinais

visibles  de  ter  sido

corrixidos  por  medio

de  cores,  marcas  de

supervisión, etc

Algúns  exercicios

do  caderno  non

amosan  sinais

visibles  de  ter  sido

corrixidos  por

medio  de  cores,

marcas  de

supervisión, etc

A  maioría  dos

exercicios  do

caderno  non

amosan  sinais

visibles  de  ter

sido  corrixidos

por  medio  de

cores, marcas de

supervisión, etc

Hai  sinais  de

revisión e busca de

erros  dos  contidos

do caderno

 Nos  exercicios

realizados

incorrectamente,  o

alumno detecta o erro.

 O alumno entende que a

redacción  dun  texto  é

un proceso no que debe

incorporar  guións,

esquemas, bosquexos e

varias  versións  ata

chegar á definitiva.

 Nalgúns  dos

exercicios

realizados

incorrectame

nte,  o

alumno  non

detecta  o

erro.

 O  alumno

escribe  o

texto  e

cópiao  igual

ou case igual

sen  revisar

nin

reelaborar  a

redacción

 Nalgúns

dos

exercicio

s

realizado

s

incorrect

amente,

o

alumno

non

detecta o

erro.

 O alumno

escribe

unha soa

vez e sen

revisar  o

texto

que  se

lle

pediu,

216



sen

entender

o

proceso

de

creación.

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

O Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento está dirixido a aquel alumnado que

presenta dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou dedicación.

De  calquera  xeito,  os  elementos  prescritivos  do  currículo  —obxectivos,  mínimos  esixibles,

criterios de avaliación…— son compartidos cos grupos comúns do mesmo nivel. A situación

funcional que implica o programa (con aspectos como a organización en pequeno grupo) vainos

permitir tratar os contidos de forma máis práctica, motivadora e conectada á situación concreta

do alumnado.

Por outra banda, o feito de constituíren un grupo pouco numeroso permitirá un seguimento

individualizado do alumnado e a realización dun maior número de probas, tanto orais como

escritas, para valorar a evolución dos alumnos e alumnas.

Servirannos de guía os seguintes principios metodolóxicos:

• Potenciación da actividade na aula e redución dos tempos de exposición oral por parte da

profesora. Levaranse a cabo actividades individualmente, por parellas ou en pequeno grupo de

busca e tratamento da información, de selección e contraste das informacións, de síntese. O

desenvolvemento  atenderá  a  uns  obxectivos  previos  e  realizaranse  exposicións  orais  e/ou

escritas, acompañadas de material gráfico.

• Selección  daqueles  contidos  que  con  maior  funcionalidade  contribúan  á  adquisición  de

competencias básicas e destrezas imprescindibles para o futuro.

• Intentaremos desenvolver o traballo de forma motivadora, vinculándoo a situacións reais,

buscando unha aproximación aos intereses e expectativas do alumnado e recorrendo a material

audiovisual.
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• Intentaremos  incrementar  o  grao  de  autonomía  persoal,  a  capacidade  de  aprendizaxe  do

alumnado e afianzar o seu nivel de autoestima.

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Para as materias lingüísticas:

a) Libros de texto de 3º ESO de Xerais (LG) e Vivens Vives (LC) e outros de distintas 

editoriais.

b) Cadernos de ortografía, léxico, gramática e tipoloxía textual de diferentes editoriais, 

tanto en galego como castelán.

c) Páxinas de internet que tratan contidos lingüísticos.

d) Material colgado na aula virtual.

Para o Ámbito social:

a) O libro de 3º ESO de Vicens Vives, na edición adaptada e outros de diferentes 

editoriais.

b) Mapas.

c) Páxinas web que tratan eses contidos.

d) Material colgado na aula virtual.

Tres horas á semana, unha para cada materia, traballaremos na biblioteca, fonte de recursos e 

información para a elaboración de traballos.

CONCRECIÓN  DE  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE

SE TRABALLARÁN

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

información  e  da  comunicación,  o  emprendemento,  e  a  educación  cívica  e  constitucional
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traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias

de cada etapa.

A  consellería  con  competencias  en  materia  de  educación  fomentará  o  desenvolvemento  da

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

Do mesmo xeito,  promoverá a  aprendizaxe da prevención e  resolución pacífica de conflitos en

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a

xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o

respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da

violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás

vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero,  da

violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da  violencia  terrorista  e  de  calquera  forma  de

violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado

participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a

partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza

nun mesmo e o sentido crítico.

No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia

e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus

dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de

bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a

tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a

evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES.

Nunha materia como a  lingua e a  literatura na Galiza actual, todo ensino continuado enfróntase

inevitabelmente cos valores da

 liberdade,

a comunicación,

a tolerancia,

o respecto ao outro,

que como temas transversais están a incidir decote no proceso de aprendizado do alumno.

É por iso que,  nunha progresión ao longo do curso,  cada tratamento de aspectos lingüísticos  e

literarios está relacionado coa educación en valores.

Deben portanto profesores e profesoras levar a norma e a método o que se impón de maneira natural

e práctica.
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ACTIVIDADES  COMPLEMENTARAIAS  E

EXTRAESCOLARES*

O Departamento de Lingua Galega e Literatura, na liña de actuación que vén desenvolvendo

nos últimos anos , proxecta a realización de algunhas das seguintes actividades para o curso 2018-

2019:

➢ Primeiro-Segundo trimestre:

- Actividades no centro relacionadas co Samaín e previas ao Nadal.

- Visita cultural á Cidade Vella (A Coruña), con visita á Real Academia Galega, Xardín de San

Carlos, Fundación Luís Seoane, Colexiata de Santa María, etc. : alumnos de 3º e 4º de ESO.

- Viaxe á Coruña Modernista, actividade prevista para o alumnado de 1º e 2º da ESO.

- Ruta literaria polos Xardíns de Méndez Núñez, rúa Juana de Vega, Rego de Auga e Xardín de

San Carlos,  pensada para alumnos de 4º ESO e Bacharelato..

➢ Segundo-Terceiro trimestre:

- Visita ao Museo de Pontevedra exposición Castelao (alumnado de 4º da ESO).

- Encontro educativo cos alumnos do IES A Sangriña, A Guarda, e viaxe conxunta ao norte

de Portugal. Alumnado 1º de BAC, especialmente os que cursan Língua Portuguesa..

- Asistencia a teatro e outros espectáculos fóra do Centro e mesmo fóra da cidade, en pequenos

grupos organizados.

- Actividades lúdico-literarias en relación co Entroido: certame de humor, etc.

- Cinefórum: actividade de literatura e cinema. Proxección, se é posíbel, dalgunha curtametraxe

explicada  polo  seu  director.  Actividade  pensada  para  o  alumnado  de  4º  da  ESO  e  de

Bacharelato.

- Visita á Casa do poeta Manuel María, pensada para alumnos de bacharelato.

- Excursión de concepción ecolóxica á Serra do Invernadoiro, para un pequeno grupo de xente

interesada.

- Subida ao Monte Pindo para un grupo reducido de xente interesada.

- Viaxe pola Ribeira Sacra ourensá, Celanova, Santa Comba de Bande, Centro de Interpretación

“Aquae Querquennae”, e pola romana Via Nova o Parque Nacional Peneda-Gerês e a cidade de

Braga: alumnado de 3º e 4º.

- Viaxe ao Mundo de Cunqueiro por terras de Mondoñedo e o Valadouro.

- Letras Galegas 2019:
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- Concurso literario Letras Galegas 2019.

- Acto literario-musical e teatral das Letras Galegas 2019.

A Coruña, setembro de 2018.

*Como acontece todos os cursos cando recibamos durante este propostas acaídas para o
departamento e o alumnado tentaremos inserilas nesta programación.
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MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

A presente programación concíbese como algo vivo, non fixo nin ríxido, e terá de ser avaliada dun

xeito progresivo e continuado ao longo do curso.

Este  seguimento  reflexivo  terá  o  seu  confronto  e  contraste  nas  reunións  periódicas  de

Departamento,  onde  cada  profesor  informará  das  estratexias  e  todo  tipo  de  ideas  que  se  van

xestando.

Un dos aspectos de autoavaliación será o propio cronograma, isto é, a distribución da materia e das

actividades didácticas,  exames,  avaliacións,  etc.,  nunhas datas determinadas. Aínda que desde o

inicio se programa con realismo, só a aplicación práctica dos procedementos dará a medida da

aptitude do programado.

Calquera aspecto do curso (libros de lectura, viabilidade de libros de texto, capacidade receptiva do

alumnado, etc.) poderá ser revisado ao longo do ano lectivo.
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ACCIÓNS QUE CONTRIBÚEN AO PROXECTO LECTOR.

Os  criterios  para  a  distribución  das  obras  de  lectura  nos  diferentes  niveis  de  ESO  e

BACHARELATO están en relación co proxecto lector.

Existe unha coordinación entre os libros que se solicitan para a Biblioteca e os libros que se suxiren

aos alumnos dentro da materia de Lingua e literatura galega para o seu traballo na aula.

Desta  arte,  o  alumnado  deberá  frecuentar  a  biblioteca  do  centro   e,  ao  tempo  que  cumpre  os

obxectivos da materia en si propia, amplía o seu proceder de procura de información através dos

libros que veñen suxeridos através de outros.

Todo se complementa coa intensa colaboración que se mantén co contro Ágora, nomeadamente coa

súa biblioteca.
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ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

Desde  a  implantación  das  novas  tecnoloxías  no  mundo  do  ensino  este  Departamento  tentou

utilizalas:

- no uso dos medios audiovisuais anteriores á informática (vídeo, audio)

- no emprego do ordenador como método de traballo dentro e fóra da aula, aínda antes de internet.

- Uso da rede en vivo na propia aula (con proxectores xa instalados) e nas aulas acondicionadas

para o caso que se van multiplicando nos espazos do centro.

-  Como  se  especificou  noutro  apartado,  concédese  validez  ao  uso  do  móbil  para  aplicacións

didácticas, sempre contando coa responsabilidade de cada profesor/a.
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ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE 
CONVIVENCIA.

Todo tipo de actuación na aula e fóra dela contribúe de firme a unha convivencia segura e axeitada 

no marco do centro.

A iso contribúen as nosas actividades extraescolares, especialmente as viaxes culturais de tipo 

interdisciplinar, que fomentan a convivencia e a realización conxunta de actividades entre alumnos 

diversos.
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DEPARTAMENTO  DE  LINGUA  GALEGA  E
LITERATURA DO I.E.S. “AGRA DO ORZÁN”

Integran este Departamento os profesores que abaixo se citan e asinan a presente Programación:

César C. Morán Fraga Milagros Sánchez Grela

 

Iolanda Sánchez Méndez María Vilariño Suárez

A Coruña, 18 de setembro de 2018.
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