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INTRODUCIÓN 

A linguaxe é un fundamento constitutivo e necesario da vida humana, definición que leva  

implícita o seu carácter universal. Como veñen afirmando a filosofía e a lingüística ao longo  

da historia, desde os clásicos sofistas ou os pitagóricos até os recentes Bühler, Chomsky,  

Marías ou Deutscher, a función capital da lingua é a interpretación da realidade.  

Simultaneamente a lingua é o instrumento fundamental do ser humano para a  

comunicación desa realidade. Pero o ser humano non se move unicamente no inmediato  

senón que é capaz de retrotraerse mentalmente a realidades pasadas e proxectarse en  

realidades futuras hipotéticas. Esta múltiple experiencia faina posible a linguaxe, soporte e  

esencia do pensamento. En palabras de Julián Marías “Vivir é dicir”: o individuo coñécese  

a si mesmo e mais o entorno a través da linguaxe ao tempo que comunica o entorno e se  

comunica a si mesmo.  De todo o anterior conclúese, dunha banda, a importancia do  

dominio da linguaxe para o desenvolvemento da personalidade individual nun ser humano,  

e por outro lado, a importancia de coñecer unha lingua como manifestación da cultura e o  

entorno que a xera. 

Volvendo sobre a función interpretativa da realidade que a lingua desempeña, queda  

dicir que, ao longo da súa historia, cada pobo foi creando idioma en función da súa  

idiosincrasia e das súas circuntancias sociais, xeográficas etc. Isto explica a diversidade  

lingüística e a necesidade da ensinanza da lingua galega en Galicia, que vén esixida, polo  

tanto, tamén por esa capacidade de interpretación do mundo propio que lle corresponde. O  

mundo humano é un mundo lingüístico. Como expuxo Bühler, o uso lingüístico ten unha  

auténtica dimensión social e, se toda realidade social ten un pasado e mais un futuro, o  

feito actual da lingua é inseparable da súa historia. Por outro lado, os usos sociais da  

lingua constitúen un complexo fenómeno activo que explica as variantes xeográficas dun  

mesmo idioma, as históricas, as variedades de rexistro, as das profesións, as  

xeneracionais etc. Isto xustifica a didáctica das linguas que atende a todos estes usos.  

Blecua, en relación aos usos da lingua, engade a idea da necesidade de fixar  porque, en 
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palabras súas, “o uso é fixeza e, se non, non sería uso”. A fixación é o alicerce que sustenta 

e fai posible a acción creadora, tanto do individuo que precisa comunicar espontaneamente 

coma a do escritor que pretende un estilo libre e orixinal. 

Todo  o  devandito  explica  a  importancia  da  análise  da  lingua  e  mais  das  súas  

circunstancias, así coma da lingua creativa literaria en canto manifestación emocional da  

colectividade. No tocante á literatura, esta, coma toda arte, é unha transfiguración do real,  

é a realidade recreada a través do espírito do artista e retransmitida a través da palabra.  

Louis de Bonaldi deixou dito que “A literatura é a expresión da sociedade igual que a  

palabra é a expresiyn do home.” Neste senso os contidos literarios na área de lingua  

achegan ao alumno ao mundo do que el mesmo provén, á colectividade histórica e  

presente, á cultura á que pertencen o seu pensar, proceder etc. , amosándolle, de camiño,  

realidades pasadas ou presentes de toda índole. Por outro lado, dado o vínculo da arte  

literaria co mundo do espiritual e emocional, a lectura é un medio que lle devolve ao  

individuo as súas propias emocións á par que o aproxima ás non experimentadas, sendo  

fonte de coñecemento humanístico tamén neste terreo. 

Mais para o caso da galega, a eficacia pedagóxica do Departamento de Lingua e  

Literatura Galega depende en boa medida da asunción da realidade sociolingüística actual  

e de fundamentar a materia desde un contexto de perda de falantes e ámbitos de uso,  

realidade da que advirten as institucións que velan pola normalización e avala o Instituto  

Galego de Estatística que, a día 27 de setembro de 2019, fixo pública a estatística  

segundo a que o número de falantes en galego retrocedeu un 0,63% desde o ano 2013 ao  

2018. No mesmo comunicado do IGE conclúese tamén a vitalidade do galego, que segue a  

ser a lingua habitual do 93,14% da poboación das áreas sur orientais da provincia da  

Coruña ou do 92,43% dos habitantes da Costa da Morte. No oriente da provincia de Lugo a  

porcentaxe de falantes é do 88,5% e na Mariña Luguesa do 75,8. Estes datos confirman  

unha  lingua  de  expresión  dunha  ampla  maioría  en  parte  do  territorio  mais  tamén  

manifestan unha situación alarmante en áreas metropolitanas moi poboadas, como  Vigo - 
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en que se reduciu o uso habitual da lingua galega a un 25,5% da poboación-, A Coruña,  

cun 33,55% de falantes, e a de Ferrol- Eume-Ortegal, onde a porcentaxe é do 33,75%. É  

significativo o informe do IGE no relativo ao ámbito de aprendizaxe da lingua galega: O  

83% dos galegos aprendeu a lingua na casa mais entre os menores de 30 anos, o 93,73%  

aprendeuna no ámbito escolar. De resultas, e sempre segundo o informe, reduciuse ao  

44,34% o número de familias novas galegas que falan cos fillos sempre en galego. A  

negación da transmisión xeracional tamén puidemos comprobala de primeira man en  

enquisas elaboradas en pasados cursos para o alumnado do IES a Sangriña. 

Con estes datos obxectivos, a docencia desta materia debe favorecer a  valoración por  

parte do alumnado dunha lingua que segue sendo o vehículo dunha rica cultura no seu  

territorio natural para, desde esta perspectiva humanística, entender a nosa achega cultural  

á diversidade universal. Cómpre recordar ademais que o galego aínda ocupa, por número  

de falantes, o lugar 160 entre as 5.500 linguas do mundo, o lugar 23 entre as 150 linguas  

europeas e que é a segunda lingua europea máis falada entre as non oficiais en ningún  

estado. O galego ten máis falantes que algunhas linguas oficiais estatais europeas como o  

eslovaco, o esloveno, maltés, islandés etc, e o galego, vasco e catalán son as tres únicas  

linguas europeas non oficiais de estados que poden ser utilizadas nas institucións da Unión  

Europea. 

En canto á literatura escrita, a galega está xa recoñecida mundialmente e as traducións 

de obras galegas a outras linguas vai en aumento cada ano. As publicacións de obras en 

galego incrementouse desde 1980 dos 187 libros daquel ano a máis de dous mil anuais 

segundo vai informando o Ministerio de Cultura. E en galego existe tamén unha importante 

produción teatral e audiovisual. 

Tampouco as novas tecnoloxías aplicadas nos son alleas: o galego é lingua de uso nas 

aplicacións máis utilizadas na rede como os 

navegadores Firefox, Chrome ou Explorer; os buscadores Google ou Bing; as redes 
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sociais Twitter, Facebook ou Instagram e  os xestores de contidos Wordpress ou Xoops.  

Tamén funcionan en galego distintos tradutores e aplicacións comerciais e de software  

libre. 

O galego encóntrase entre as 30 linguas máis usadas na internet no mundo, por diante 

de linguas que o triplican ou quintuplican en número de falantes. No que atinxe á 

Wikipedia, atendendo á calidade, a Galipedia ocupa o posto número 36; segundo o número 

de artigos, o número 43 -tendo en conta que non se empregan robots para a edición, 

mentres outras linguas si o fan- e, por último, ocupa o posto 33, segundo o número de 

artigos por número de falantes. 

Asemade, dado que a lingua galega se regularizou no ámbito político e no mundo  

educativo, ser lingua vehicular en certas materias do Ensino promoveu a edición cada vez  

máis numerosa de recursos e materiais didácticos e pedagóxicos en galego. Cómpre  

indicar que, na actualidade, o galego estúdase en máis de corenta universidades. A maior  

parte   delas   teñen   lectores -licenciados   en   Filoloxía   Galega   ou   en  Tradución   e  

Interpretación- asentados en departamentos coñecidos como Centro de Estudos Galegos,  

que imparten materias de lingua e cultura galegas adaptadas ás necesidades do alumnado  

de cada universidade (gramática, cursos de conversa, lingua e civilización, literatura etc.).  

Existen Centros de Estudos Galegos en universidades de Alemaña, Arxentina, Brasil, Chile,  

Croacia, España, EEUU, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal,  

Reino Unido ou Rusia. Moitos estudantes destes e doutros países asisten durante o verán  

aos Cursos de Lingua Galega para Estranxeiros que se imparten nas tres universidades  

galegas. 

E malia os datos da estatística con que iniciamos esta presentación indicaren que o uso  

do galego é desigual e que descendeu entre a mocidade- un 44% dos menores de 15 anos  

nunca o fala- este segue sendo o idioma habitual das xeracións maiores e da maioría da  

poboación de calquera idade en certas áreas xeográficas galegas, mentres que un 35% 
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usa  indistintamente  galego  e  castelán  en  función  das  circunstancias.  Nos  territorios 

exteriores de lingua galega, o uso do noso idioma descende no occidente de León, onde o 

uso está no 35 % da poboación, mais mantense entre o 75-90% en Asturias, Zamora e 

Cáceres, nesta última área con maior vigor. 

Ademais, e como se vén insistindo desde hai anos, a relación da lingua galega coa 

lusofonía permite a comunicación máis de 250 millóns de persoas que falan portugués en 

Portugal, Brasil e os territorios lusófonos de África e Asia. 

Todo o devandito responsabiliza ao Departamento de Lingua e Literatura Galega nun 

dobre exercicio: o de docencia da lingua e da cultura da que emerxe e canaliza e mais o de 

axente normalizador nun contexto onde aínda se manifestan os prexuízos lingüísticos que 

levan á perda de estima e de falantes. 

 

Xustificación: O sentido da programación. 

Como todo labor que se queira culminar con éxito, a docencia esixe planificación e a iso  

obedece a elaboración da Programación Didáctica, cuxa eficiencia debe ser analizada  

durante o curso académico e unha vez finalizado este, razón esta pola que queda aberta  

ás modificacións que se consideren oportunas. Malia esta flexibilidade manifesta en función  

das necesidades, a Programación ten que ser asumida como guía do profesorado. Esta  

programación parte da idea da Lingua Galega nos sentidos expostos na introdución  

anterior: a vixencia como lingua de interpretación e de expresión en todos os ámbitos e no  

proceso creativo. Os textos serán o apoio para os contidos transversais e para afianzarmos  

a idea de vida real da lingua na sociedade en todos os ámbitos. Opinamos que fomentando  

a  creatividade  nunha  lingua  é  o  mellor  xeito  de  aprendela,  de  interiorizar  o  saber.  

Trataremos, por iso, de pór en práctica o proceso creativo do alumnado. En cada unidade  

os nosos alumnos irán asimilando que a súa lingua non é só a lingua literaria do pasado,  

senón tamén unha lingua moderna presente en calquera ámbito, útil nas redes sociais  

virtuais ou adecuada para utilizar no ámbito da sanidade ou no xudicial, por poñer algún  
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exemplo dos que poden ter a percepción de exclusión. Con propostas de exercicios 

individuais e  traballos en grupo fomentarase a solidariedade, a tolerancia, a estima do 

propio e o respecto polo alleo e exercerase a docencia desde a valoración da transmisión 

do patrimonio cultural dunha sociedade, de xeración en xeración (coñecementos, modos, 

valores, maneiras, técnicas, saberes...) por un lado, e por outro a capacidade de crear, 

inventar e xogar única de cada xeración. Queremos que se comprenda que cada día 

creamos, inventamos e participamos na nosa cultura. Trataremos de transmitir a idea de 

cultura galega como un fenómeno en movemento e expansión. 

A finalidade última desta programación é que o alumnado ao remate desta etapa  

educativa valore a súa lingua como o seu mellor instrumento de comunicación en calquera  

que sexa o ámbito social ou cultural. A etapa da ESO correspóndese cun momento clave  

no desenvolvemento intelectual, físico e persoal do alumnado. Por esta razón é tamén  

importante incluír en cada unidade un tema transversal. Trataremos de que as unidades  

sexan conxuntos de experiencias, tentando abarcar os ámbitos lúdico e cultural para que o  

alumnado aprenda creando e gozando. Cómpre ter en conta a importancia da formación  

humana simultánea á propia da área, xa que axudar a desenvolver esa capacidade de  

madurez, os valores humanos ou mesmo a posicionarse diante de situacións de inxustiza.  

O ensino da lingua e literatura galega orientarase en tres direccións: o progreso do  

alumnado  no  dominio  das  competencias  básicas  e  dos  coñecementos  teóricos  xa  

adquiridos en etapas anteriores; o coñecemento histórico e a comprensión crítica da  

evolución e da realidade actual da lingua galega e o coñecemento da literatura galega  

(etapas, autores e obras), como manifestación dunha cultura diferenciada e como referente  

para  as  súas  propias  producións.  Esta  programación  persegue  tamén  mellorar  a  

competencia comunicativa do alumnado, espertar o gusto pola lectura, de aí a importancia  

do Plan de dinamización da lectura e a súa relación coa Biblioteca co fin de valorar  

positivamente o idioma facéndolle ver a utilidade, sobre todo en ámbitos onde o alumnado  

perde progresivamente a relación coa lingua galega. Cremos que a idea de que o 
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alumnado comprenda que a súa lingua é empregada en textos científico-técnicos ou no  

cine, e que non só é que xa se traduza de todas as linguas cara á nosa senón tamén que  

se crea nela, é fundamental no camiño de dignificación da lingua. Consideramos que a  

nosa lingua xa está ao nivel de calquera lingua europea en todos os campos da cultura e é  

por iso que nesta programación tentaremos demostralo utilizando textos nos que o galego  

se presente como unha lingua moderna en cada unidade didáctica. Esta programación  

fundaméntase  nunha  idea  central:  o  galego  é  unha  lingua  moderna  e  actual.  Esta  

programación, en resumo, pretende ser ADECUADA ao contexto sociolingüístico, por unha  

banda, o da nosa comunidade, e por outra do alumnado (galego-falante ou non, naturais  

de Galicia ou estranxeiros...) e ás características do contorno escolar (centro) e social  

(contorno urbano, ambiente familiar...). CONCRETA, tratando de especificar e concretar  

todos  os elementos  que  interveñen  no  proceso (competencias,  obxectivos,  contidos,  

recursos, criterios, procedementos de avaliación...), FLEXIBLE, que permita variacións  

segundo os resultados no desenvolvemento da mesma, e que permita introducir accións  

alternativas. Por último e non menos importante VIABLE, realista, que se axuste ao tempo  

dispoñible, aos recursos e ás características do alumnado etc. 

 
 

Normativa. 

Esta Programación parte dos tres alicerces que regulan A LOMCE: O dereito a unha 

educación de calidade que garanta a redución da elevada taxa de abandono dos estudos 

obrigatorios.  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, en  terceiro  lugar,  o  estabelecemento  dun  compromiso  cos  obxectivos 

educativos determinados pola Unión Europea e que xa aconsellara a Unesco. Estes 

obxectivos requiren a substitución de prácticas obsoletas por outras máis dinámicas e 

participativas adaptadas ás actuais realidades sociais. 

Entre as principais reformas educativas que propuxo a Unión Europea están 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 
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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 toda a nosa  

vida. 

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 alumnado, 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 clave. Os criterios de avaliación, concretizados nunha serie de 

estándares de aprendizaxe, convértense no vehículo idóneo para determinar o grao de 

consecución dos obxectivos e das competencias. 

Por outra parte, a LOMCE determina que a etapa da Educación Secundaria Obrigatoria  

pasa a se organizar en dous ciclos: o primeiro, formado por 1.º, 2.º e 3.º de ESO, mentres  

o segundo ciclo está constituído exclusivamente por 4.º de ESO, curso que ten carácter  

fundamentalmente   propedéutico   e   pode   ser   cursado   pola   opción   de   ensinanzas  

académicas -con acceso ao Bacharelato- ou pola de ensinanzas aplicadas -con acceso á  

Formación Profesional-. 

Canto  ás  materias,  a  LOMCE  fai  unha  distinción  entre  materias  troncais,  materias 

específicas e materias de libre configuración autonómica; neste último bloque encádrase 

actualmente a materia de Lingua Galega e Literatura. 

 

2 -CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

2.1 As Competencias Educativas do Currículo. 

 

«En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento  

Europeo e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente,  

neste  decreto  incorpórase  a  clasificación  e  denominación  das  definidas  pola  Unión  
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Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas 

precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a 

cidadanía activa, a inclusiyn social e o emprego”. 

Este decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos  

elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de  

ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, que  

van supor un importante cambio nas tarefas que teñen que resolver os alumnos e as  

alumnas, e propostas metodolóxicas innovadoras. Unha competencia supón a 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. Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento  

na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais  

que, como tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do  

currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como  

“un saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais e  

profesionais. 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu  

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial  

débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas  

instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos  

non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se  

adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un  

proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis  

de desempeño no seu uso.» 

«As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado.  

As situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento deberán incorporar  

tarefas que contextualicen as aprendizaxes e que permitan avanzar en máis dunha  

competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico deberá sustentarse nas referidas  

situacións   de   aprendizaxe,   coa   finalidade   de   que   os   contidos   se   convertan   en  

coñecementos aplicables con eficacia. Neste deseño é responsabilidade do centro docente  

e do profesorado a  adecuada  selección  da metodoloxía,  que deberá  ser  variada e  

adecuada ás características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas.» No  

currículo,  as  competencias  defínense  como  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». 

 

As competencias clave mencionadas no currículo son as que se expoñen a continuación: 
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1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio 

ámbito   curricular;   por   tanto,   poderiamos   incluír   calquera   dos   descritores   desta 

competencia. Porén, destacamos os descritores seguintes: 

 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

• Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de 

palabra, escoita atenta ao interlocutor… 

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

diversas situacións comunicativas. 

 
 
 

2.  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía (CMCCT). 

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

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

supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun  

método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en  

contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno  

ambiental. 

 

Así, destacamos os seguintes descritores: 

·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. 
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3. Competencia dixital (CD). 

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

dixital, tan relevante e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón  

un novo modo de comunicación cuxo ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática.  

A produción de procesos comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos  

propios da materia é un piar esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos  

alumnos e alumnas. 

 

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

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 
 

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

 

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

tecnolóxicos. 
 

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
 

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

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
 

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
 
 

4. Competencia para aprender a aprender (CAA). 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o  

alumno ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos  

seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase  

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

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

contextos. 

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 

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

executivas… 
 13 



14 

 

 
 
 
 

• 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. 
 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

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

favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da l ingua  

para  chegar  a  consensos,  establecer  e  cumprir  regras  de  funcionamento  ata   o  

seguimento das normas de comunicación, pódese adestrar en Lingua Galega e Literatura  

esta competencia. Por outra parte, a contextualización da comunicación lingüística e  

literaria propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta  

competencia. 

 

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

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

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

democrático de dereito referendado por unha Constitución. 

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

para a resolución de conflitos. 

 

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

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
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6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

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

calquera   contexto   educativo   porque   favorece   a   autonomía   dos   alumnos   e   o  

desenvolvemento  de  habilidades  persoais  para  emprender  accións  innovadoras  en  

contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo  

da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos  

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

 

Os descritores que se priorizan son: 
 

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
 

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

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

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

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

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
 
 
 
 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

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

facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de 

emocións e sentimentos sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións 

propias, o coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce perfecto para 

adestrar a competencia. 

 

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

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

cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 
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• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
 

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 

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

pola estética no 

ámbito cotián. 
 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
 
 
3 -A EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

3.1 Obxectivos curriculares da Educación Secundaria 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a 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. 

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. 
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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. 

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. 
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4. PROGRAMACIÓNS DE AULA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA EN ESO 

 
 

4.1 LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 1º DE ESO. 

 

4.1.1. Obxectivos da materia de Lingua galega e literatura de 1º de ESO 

 

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

diferentes intencións comunicativas. 

 
Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con 

fonética correcta. 

Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a súa opinión e mostrando 

respecto cara ás dos demais. 

 
Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma 

individual ou grupal. 
 
 
Producir discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados. 
 
 

Realizar exposicións orais coa axuda das TIC. 

 

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

diferentes intencións comunicativas. 

 
Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando prexuízos. 

 

Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e 

para producir creacións propias. 

 
Producir en calquera formato, textos de varios ámbitos con coherencia, cohesión, 

adecuación e corrección. 
 

Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 
 
 
Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

 
 
Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións 

lingüísticas. 
 

Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 
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Identificar os mecanismos de cohesión textual. 
 
 
Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos de acordo con eses parámetros. 
 
 
Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

e culturais. 
 

Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e  sinal de identidade dun pobo. 
 
 
Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 
 
 
Ler de maneira comprensiva textos de diferentes xéneros. 
 
 

Diferenciar os textos literarios e os non literarios e, nestes últimos, identificar os tres 
grandes xéneros. 
 
 
 
 
 
4.1.2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias. 

 

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave 

pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe 

avaliables, xunto cos contidos tal e como se recolle na seguinte táboa: 
 
 
 
 
 
 
1ºESO 

 

Obxec  CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE  ESTÁNDARES DE  COMPETENCIAS 

AVALIACIÓN  APRENDIZAXE  CLAVE 
 

B.1 COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

▪ a 
▪ c 
▪ d 

▪ e 
▪ h 
▪ l 

 
Comprensión, interpretación  
e resumo de calquera texto 
oral ou daqueles propios dos medios 
de comunicación, especialmente 
noticias de actualidade, próximas aos 

intereses do alumnado. 

▪ Comprender e interpretar a  
 intención comunicativa e a idea 

xeral de textos  orais  (noticias  
de actualidade) e elaborar un  
resumo. 

 
C o m p r e n d e  e  •  CCL 
interpreta  a  intención  •  CAA 
comunicativa de textos orais 
sinxelos (noticias de 
actualidade). 
Elabora resumos. 

 

o 
Comprensión e interpretación   de  
textos  orais   utilizados  no  ámbito  
social   e  educativo  (instrucións, 

 

Re c o ñ e c e , xunto ao 
▪ Extraer  a intención  propósito e a idea xeral, os 

comunicativa e a idea xeral de  datos  máis  relevantes   en 
textos orais sinxelos dos  textos  orais  do  ámbito 

 

•  CCL 

•  CAA 

•  CCL 
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presentacións,  tarefas  e  breves 
exposicións orais de temáticas 
variadas). 

 
 

ámbitos social  e  educativo, e  
seguir instrucións para realizar  
tarefas guiadas de aprendizaxe  
con progresiva autonomía. 

 
 

social e educativo.  •  CAA 

Segue instrucións para realizar 
tarefas de aprendizaxe con 
progresiva 
autonomía. 

 

Escoita  crítica   e  reflexiva   das ▪   Identificar e contrastar o Identifica e rexeita os   usos •  CSC 
m e n s a x e s dos    m e d i o s   de propósito comunicativo en lingüísticos   que levan 
comunicación,    con   especial textos orais dos medios de implícitos  prexuízos ou 
a t e n c i ó n   a o s p r o g r a m a s comunicación, analizar discriminacións. 
informativos. criticamente  os seus 

contidos e identificar 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

 
Coñecemento  e   aplicación,  con 
axuda das tecnoloxías da información e 
da comunicación (TIC),  de 
estratexias   necesarias 
para  producir textos   orais  sobre 

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

Produción de discursos  orais, en  
intervencións espontáneas, adecuados  
á situación e á intención comunicativa  
desexada, con coherencia, cohesión e  
corrección. 
 
 
 
Participación activa en situacións 
propias  do    ámbito  educativo 
(pedimento de aclaracións, 
i n t e r c a m b i o  de opinións  e 
exposición de conclusións). 

 
▪ Coñecer    e  aplicar,  con 

axuda das T I C , a s estratexias 
necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas e 
participar de forma 
construtiva  en  diversas 
interaccións  comunicativas. 

 
 

▪   Valorar as producións  
 emitidas cunha fonética e 

prosodia correcta e amosar  
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

 
 
 
 
 

▪ Producir textos orais, en  
 intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á  
intención  comunicativa  
desexada, con coherencia,  
cohesión e corrección. 

 
 

▪ Participar activamente en  
 situacións propias do ámbito 

educativo (pedir aclaracións, 
intercambiar opinións e 
expor conclusións). 

 
Consulta  os   medios   de  •  CD 
información dixitais para  •  CAA 
seleccionar contidos relevantes 
e incorporalos ás  •  CSIEE 
súas producións. 

 
 
 
 

Aprecia  a   emisión dunha  •  CCL 
pronuncia correcta , recoñece  •  CAA 
os  erros  de 
produción   oral propia   e 

allea   e  propón  solucións 

para melloralas. 
 
 
 
 
 

Participa con fluidez nas  •  CCL 
i n t e r v e n c i ó n s  o r a i s 
espontáneas respectando as  
regras   morfosintácticas da  
lingua galega, así como  o  
emprego dun léxico rico e  
variado. 

 
Cínguese ao tema, non divaga  •  CCL 
e atende ás instrucións da  •  CSC 
persoa moderadora nos 
debates e coloquios. 

 
Coñecemento e aplicación de  
estratexias necesarias para falar en  
público:  planificación do discurso,  
prácticas orais formais e informais. 

 
▪ A p l i c a r  t é c n i c a s   e  
 estratexias para falar en 

público, en situacións 
formais ou informais, de forma 
individual ou en grupo. 

 
Elabora guións para organizar 
contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

 
 

Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel 
formal ás súas producións  
orais. 

•  CAA 
 
 
 

•  CCL 

•  CAA 
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Construción de discursos adecuados,  
cohesionados e coherentes desde o  
punto de vista comunicativo, sobre 
temas de interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativa. 

 
 

▪ Producir discursos breves e  D e s e n v ó l v e s e 
comprensibles sobre temas da  correctamente en situacións da 
vida cotiá, de interese persoal  vida cotiá que implique solicitar 
ou social.  unha información ou servizo. 

 
 

• CSC 

•  CSIEE 

 
 
B.2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

▪ Aplicar técnicas de análise do  
 contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

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

 
 

Busca información para 

ampliar e completar o contido 
das mensaxes a t r a v é s  de 
d i f e r e n t e s  recursos; e  
procura o léxico  descoñecido  
nos dicionarios ou deduce o  
significado polo contexto. 

•  CCL 

•  CCA 
 
 

•  CCL 

•  CAA 
•  CD 

 
 
Comprensión e interpretación de textos 
propios da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á 
experiencia  do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de móbil, 
normas e instrucións de uso. 

 
 

▪ Comprender, interpretar e  
 sintetizar textos da vida cotiá e 

das relacións sociais en 
ámbitos próximos á 
experiencia do alumnado:  
mensaxes electrónicas ou de  
móbil e normas e instrucións  
de uso. 

 
 

Comprende e interpreta e  •  CCL 
sintetiza o contido de textos  •  CSC 
propios da vida cotiá: 
mensaxes electrónicas ou de 
móbil, de correo, normas e 
instrucións de uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ b 
▪ f 
▪ h 
▪ d 
▪ e 
▪ n 

 
Comprensión, interpretación e síntese 
de textos dos medios de 
comunicación, fundamentalmente 
textos narrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión e interpretación de textos  
do ámbito educativo, especialmente,  
descritivos, narrativos e expositivos 
sobre as distintas materias  
curriculares: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias 
en diversos soportes. 

 
▪ Comprender, interpretar e  
 sintetizar escritos do ámbito 

educativo do alumnado, 
e s p e c i a l m e n t e ,  textos 
descritivos, narrativos e 
e x p o s i t iv o s   sobre   as   dis 
tintas   materias  curri- 
c u l a r e s : w e b s 
educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 
▪ Comprender, interpretar e  
 sintetizar escritos do ámbito 

educativo do alumnado, 
e s p e c i a l m e n t e ,  textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos  sobre  as   dis t 
in ta s   materias  curri- 
c u l a r e s : w e b s 
educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 
Comprende, interpreta e  •  CCL 
sintetiza escritos dos  •  CSC 
medios  de  comunicación, e s 
p e c i a l m e n t e , o s 
narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e 
secuencial. 

 
 
 
 
 

Comprende, interpreta e  •  CCL 
sintetiza textos  propios  da v i 
da educativa: webs educativas, •  CAA  
información de dicionarios,  •  CD 
glosarios e enciclopedias en  • CSC 

distintos soportes. 

 

Utilización guiada da biblioteca e das 
TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

 
▪ Utilizar de forma guiada as  Usa de forma guiada as  •  CCL 

bibliotecas e as TIC para  bibliotecas e as TIC para obter  •  CAA 
o b t e r  i n f o r m a c i ó n e  información e consultar 
consultar modelos de  modelos de composición  •  CD 
composición escrita  escrita. 

 
Lectura en voz alta con dicción, ▪ Ler en voz alta con dicción, Le en voz alta con dicción, •  CL 

entoación e ritmo adecuados á entoación e ritmo adecuados entoación e ritmo adecuados e 
situación comunicativa, aos patróns á situación comunicativa. con respecto pola puntuación 
fonéticos do galego e aos signos de do texto. 
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puntuación. Le en voz alta seguindo os •  CD 
patróns fonéticos do galego. •  CCL 

 
 
Planificación e revisión do escrito, de  
forma guiada, para producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados 
e correctos gramaticalmente. 
 
 
 
 
 
Produción de textos propios en  
diferentes formatos, diferentes xéneros 
e tanto en soporte impreso coma dixital, 
valorando a creatividade. 

 

▪ Planificar, producir e revisar o  
 escrito co fin de producir 

textos adecuados , coherentes, 
cohesionados e correctos 
gramaticalmente. 

 
 
 

▪ Producir, a partir dun  
 modelo, textos propios dos 

medios de comunicación, de d i 
f e r e n t e s  x é n e r o s  e 
tipoloxía textual, en formato 
papel ou dixital. 

 
 

Utiliza esquemas sinxelos e  •  CCL 
notas para ordenar. Puntúa o 
texto   en   relación  á 
organización social, e revisa o 
texto con respecto ás normas 
ortográficas e morfolóxicas, así 
como tipográficas. 

 
 

Produce textos propiosl das  •  CCL 
relacións sociais: notas, cartas, •  CD 
avisos, mensaxes, a partir ou 
non dun modelo; e de  •  CSC 
diferentes xéneros. 

 
B.3 FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

▪ a 
▪ b 

▪ e 
▪ l 
▪ d 

▪ h 

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. 

 
 

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

▪  Recoñecer, explicar e usar  
 léxico amplo e preciso coa 

presenza da fraseoloxía e  
vocabulario traballado na aula. 

 
 
 

▪   Recoñecer e usar a  
 fonética da lingua galega. 

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

 
 
 

Recoñece  e pronuncia  •  CCL 
correctamente os fonemas  •  CAA 
propios da lingua galega. 

 
 
 

Aplicación  e valoración  das 
normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
 
 
 
 
Recoñecemento, uso e explicación das 
categorías gramaticais básicas ( s u b s 
t a n t i v o , a d x e c t i v o 
cualificativo, verbo, adverbio, etc.) así 
como a diferenza entre palabras 
flexivas e non flexivas para a creación 
e comprensión de textos. 
 
 
Coñecemento das regras de  
concordancia e das funcións 
sintácticas principais no seo da oración 
para elaborar enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

 
 
 

▪ Aplicar e valorar as normas  
 ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
 
 
 
 

▪ Recoñecer e explicar o uso das  
 distintas categorías 

gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir 
erros e diferenciar as 
flexivas das non flexivas. 

 
 
 

▪ Coñecer as regras  de  
 concordancia e das funcións 

sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar 
enunciados cun estilo  
cohesionado e correcto. 

 
Aplica correctamente as  •  CCL 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 
 

Aplica estratexias para a  •  CCL 
corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos  
textos. 

 
Recoñece e explica o uso das  •  CCL 

categorías gramaticais nos  •  CAA 
textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros e distingue as flexivas 
das non flexivas. 

 
 
 

Producir textos orais e  •  CCL 
escritos de diferentes  •  CAA 
xéneros, usando as regras d e 
c o n c o r d a n c i a  ; e i d e 
n t i f i c a r  f u n c i ó n s 
sintácticas no seo da 
oración. 
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Participación  en  proxectos 
( e l a b o r a c i ó n  de m a t e r i a i s 
multimedia,  folletos,  carteis, 
recensión de libros e películas,  etc.)  
nos que se utilicen varias linguas, tanto  
curriculares como outras presentes 
no centro docente , re l 
a c i o n a d o s cos elementos  
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 
 
 
 
 

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

 
 
 

▪ 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 
p r e s e n t e s  no c e n t r o  
docente, relacionados cos 
elementos transversais e n o s 
q u e  s e   eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 

▪ Reflexionar sobre o sistema e  
 as  normas  de uso  das 

linguas ,  m e d i a n t e  a 
comparación e  a 
transformación de textos,  
enunciados e palabras, e  
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

 
 
 

Participa  en proxectos  •  CCL 
(elaboración de materiais  •  CAA 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e  •  CD 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos  que  se   utilizan varias  
linguas e relacionados cos 
elementos    transversais  , 
evita  estereotipos  
lingüísticos ou culturais. 

 
 
 
 

Utiliza os coñecementos  •  CCL 
lingüísticos  de  •  CAA 
contextual , t e x t u a l , 
oracional e da palabra,  
desenvolvidos no curso  
nunha das linguas, para  
mellorar a comprensión e  
produción dos textos 
traballados en calquera das  
outras. 
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B.4. LINGUA E SOCIEDADE 

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

O plurilingüismo como expresión  da 
riqueza cultural da humanidade. 
A lusofonía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise da situación lingüística, a partir 
do contexto familiar do alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvemento de actitudes  
positivas  cara  ao  proceso  de 
recuperación do galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos positivos cara 
ao seu uso e consciencia da 
necesidade e das potencialidades 
de e n r i q u e c e m e n t o  p e r s o a l  e 
colectivo do uso normalizado da lingua  
galega. 

▪ Valorar as linguas como  
 m e d i o s  de r e l a c i ó 

n 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar p 
o s i t i v a m e n t e o 
p l u r i l i n g ü i s m o  c o m o 
e x p r e s i ó n da  r i q u e z a 

cultural da humanidade e 
coñecer a lusofonía e  
achegarse ás culturas que a  
integran 

 
 
 
 
 

▪ Describir e analizar a  
 situación sociolingüística 

de 
Galicia a partir do estudo dos 
contextos familiares do 
alumnado. 

 
 
 

▪ Adquirir vínculos positivos cara  
 ao uso do galego e asumir a 

importancia da contribución 
individual no desenvolvemento 
da lingua galega. 

Valora a lingua de Galicia  •  
CCL como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes e 
como medio de relación 
interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo. 
Coñece as linguas que se 
falan en Galicia. 

Coñece  os   territorios  que  
forman parte da 
comunidade  
lusófona. 
Coñece literatura de 
tradición oral, música e 
xogos. 

 
 

Describe e analiza a situación  •  
CCL sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu  
contexto familiar e a do 
resto do alumnado. 

 
Coñece e valora os  •  
CCL antropónimos galegos. 

Analiza a súa propia  • CCL 
práctica lingüística e valora a  • 
CSC importancia de contribuír 
individual e socialmente 
á  
normalización da lingua  
galega. 

 
 

Prexuízos lingüísticos. ▪   Identificar os prexuízos Coñece  o  que é un • CCL 
lingüísticos e analizar a prexuízo. Detecta e analiza a • CSC 
situación persoal en relación a presenza de novos e vellos 
eles. prexuízos cara ao galego na 

súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 

 
 
Recoñecemento e valoración dos  
principais fenómenos que caracterizan  
as variedades diatópicas do galego. 

 

▪ Recoñecer e apreciar as  A p r e c i a as v a r i a n t e s  • CCL 
variantes diatópicas do  diatópicas do galego como  • CCEC 
galego.  s í m b o l o d e   r i q u e z a 

lingüística e cultural. 
Rexeita os prexuízos sobre as  
variedades dialectais e utiliza  
os trazos propios da súa zona. 
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B. 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

▪  h 
▪  l 
▪  n 
▪  e 

 
Lectura, con regularidade e de maneira 

guiada, de obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; exposición 
da opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relación 
do seu sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos e 
asimilación dos trazos estéticos xerais 
que definen cada texto. 

▪ Ler, con regularidade e de  
 maneira guiada, obras 

literarias para desenvolver o  
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a lectura  
dunha obra axeitada á idade,  
relacionando o seu s e n t i d o 
c o a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a 
e o u t r o s  coñecementos 
adquiridos, procurando 
asimilar os trazos estéticos  
xerais que definen cada texto. 

 
Le, con regularidade e de  • CCL 

maneira  guiada,  obras  
literarias para desenvolver  o  
criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a lectura  
dunha obra axeitada á idade, 
relaciona o seu s e n t i d o 
c o a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a 
e o u t r o s coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos  
estéticos xerais que definen  
cada texto. 

 
 

Comparación de textos literarios e non  
literarios e diferenciación de textos dos  
tres grandes xéneros a partir dos seus  
trazos característicos máis xerais. 
 
 
 
Lectura expresiva e comprensiva,  
audicións de poemas recitados ou  
cantados, determinación da temática  
ou temáticas abordadas e descrición  
dos valores estilísticos dos textos. 
 
 
 
 
Lectura dramatizada e comprensiva, 
visionado de pezas teatrais e 
apreciación dos seus compoñentes e 
procedementos máis relevantes. 
 
 
 
Produción de textos sinxelos de  
intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e  
dos recursos retóricos traballados na  
aula. 

 
 

▪ Comparar textos literarios e  
 non literarios e diferenciar 

textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis  
xerais. 

▪ Ler expresiva e 
comprensivamente, facer a u 

d i c i ó n s de  p o e ma s 

recitados  ou cantados, 
sinalar a temática ou 
temáticas  abordadas  e 
d e s c r i b i r  os v a l o r e s 
estilísticos dos textos. 

 
▪ L e r  d r a m a t i z a d a   e  
 comprensivamente, visionar 

pezas teatrais e apreciar os  
s e u s c o m p o ñ e n t e s  e  
p r o c e d e m e n t o s  m á i s  
relevantes. 

 
▪ Escribir textos  sinxelos  de  
 intención estética servíndose 

dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos  
recursos retóricos traballados  
na aula. 

 
 

Compara e Diferencia textos  • CCL 
dos tres grandes xéneros a 
partir dos seus trazos  
característicos máis xerais. 

 
 
 

Le expresiva e  • CCL 
comprensivamente, fai 
audicións de poemas  
recitados ou cantados,  
sinala   a temática  ou  
temáticas abordadas e 
d e s c r i b e  os v a l o r e s 
estilísticos dos textos. 

 
Le dramatizada e  • CCL 
comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e aprecia os 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

 
Escribe textos sinxelos de i n • CCL  

tención   estética , s e r- • CCEC 
v í n d o s e  d o s  
coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos  
retóricos traballados na aula. 

 
 
 

Descrición e caracterización dos trazos ▪ Describir e caracterizar os Describe, caracteriza e • CCL 
definitorios básicos do cómic e a trazos definitorios  básicos do identifica os trazos definitorios • CCEC 
canción como linguaxes artísticas. cómic e a canción como básicos do cómic como 

linguaxes artísticas. linguaxe artística. 
 
 
Familiarización, seguindo unhas  
pautas orientadoras, co emprego dos  
fondos e recursos que ofrecen as  
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a  
procura de información básica e a  
resolución de dúbidas de traballo. 

 
 

▪ Familiarizarse,   seguindo  
 unhas pautas orientadoras, 

co emprego dos   fondos   e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, 
para a  procura de información 
básica e a resolución de 
dúbidas de traballo. 

 
 

Familiarízase,   seguindo  • CCL 
unhas pautas orientadoras,  • CCEC 
co emprego dos  fondos  e 
recursos  que ofrecen as  
bibliotecas, incluídas as virtuais,  
para a  procura   de información  
básica e a resolución de  
dúbidas de traballo 
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4.1.3. Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia de 1º de 
ESO 

 

Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de 

contidos, que deben ser adquiridos para superar a materia. Son os seguintes: 

                      1.  LGB1. Comprende, interpreta e produce textos orais con coherencia, cohesión e  

               corrección fonética e prosódica, coa axuda das TIC, respectando as regras de  

               interacción. (CCL, CD, CAA). 

2.  LGB2. Comprende, interpreta e produce textos escritos con coherencia, cohesión e  

 corrección ortográfica, elaborando esquemas e resumos e utilizando recursos das  

 bibliotecas e as TIC (CCL, CAA, CD, CMCCT). 

 

3.  LGB3. Utiliza un vocabulario amplo e as regras ortográficas e morfolóxicas do idioma  

 (CCL). 

4.  LGB3. Recoñece as clases de palabras e as súas funcións sintácticas, así como os  

 principais procedementos de cohesión textual. (CCL, CMCCT). 

 
5.  LGB4. Coñece a situación sociolingüística de Galicia e a súa relación co mundo  

 lusófono (CCL, CSC, CCEC). 

6.  LGB5. Le con regularidade obras literarias distinguindo os tres xéneros, así como  

 obras pertencentes a outras linguaxes artísticas (CCL, CCEC, CAA). 

7.  LGB5.Expón a opinión persoal sobre as lecturas con claridade e coherencia e  

 elabora pequenas producións(CCL, CSIEE, CAA). 

 
 

4.1.4. Temporalización 

En cada avaliación van ser traballados todos os estándares. Ao contarmos co libro de  

texto, que inclúe todos os bloques reflectidos por estes estándares en todas as súas  

unidades, teremos en conta a distribución que aquí se fai. A materia repártese en 12  

unidades   de  xeito  que,  como  norma  xeral,  en  cada  trimestre  se  impartirán 4  

(aproximadamente 3 sesións por unidade).Esta división pode sufrir modificacións en  

función do ritmo de aprendizaxe e das características de cada grupo; tamén o profesor ou  

profesora poderá decidir a organización da materia de xeito que, sen esquecer os  

contidos, os estándares e os obxectivos perseguidos, teña unha certa liberdade á hora de  

tratalos. Hai que destacar que o apartado ortográfico se terá en conta durante todo o  

curso, valorándose o uso correcto da redacción, puntuación, ortografía, etc., en todos os  
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traballos, exercicios e exames realizados polo alumnado. Penalizaranse segundo  os 

criterios expostos nos criterios de cualificación, os erros cometidos neste apartado. 

 

4.1.5. Indicadores de logro. 

1. LGB1. É quen de comprender textos orais.  

 É quen de producir textos orais. 

Équen de manexar as TIC para a 

produción de textos. Respecta as regras 

de interacción. 

Utiliza correctamente a fonética e a prosodia. 

2. LGB2. Elabora resumos e esquemas. 
 

3.LGB3.  Utiliza un vocabulario amplo. 
 

4.LGB4.  Recoñece as clases de palabras e as súas funcións. 
 

5.LGB4.  Coñece a situación sociolingüística de Galicia. 
 

6.LGB5. Le textos literarios e recoñece as características de cada xénero. 

7.LGB5. Expón, oralmente e por escrito, a súa opinión 

sobre os textos lidos. Elabora pequenas producións de 

intención artística. 

 
 

Como pautas para as rúbricas que avalían os estándares poderían utilizarse as seguintes: 

1. Non alcanza o estándar: non acada ningunha ou case ningunha das competencias.  

 Equivalería a Insuficiente. 

2. Logra  o estándar sen acadar completamente todas as competencias. Equivalería a 
Suficiente. 

3. Logra o estándar con certa seguridade, acadando todas as competencias. Equivalería a  

Ben. 

4. Logra o estándar e acada as competencias correspondentes de maneira clara. Equivalería 
a Notable. 

5. Logra o estándar e adquire con brillantez as competencias. Equivalería a Sobresaliente. 
 

27 



28 

 

 
 
 

4.1.6. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

1.LGB1.    En    cada    avaliación,    comprensión    e 

interpretación de textos orais. Produción de textos orais 

coherentes e cohesionados. 

Utilización das TIC para a elaboración de textos orais. 

Respecto das regras de interacción que rexen a comunicación oral. 

2. LGB2.  En cada avaliación, comprensión, e interpretación  de textos escritos. 
 

3. LGB3.  Uso, en cada exercicio, traballo ou exame dun vocabulario adecuado. 
4.LGB3. Ao longo do curso, recoñecemento das clases de palabras 

 
en textos e exercicios. Recoñecemento das función das 

clases de palabras en textos e exercicios. Recoñecemento  

dos procedementos de cohesión en textos e exercicios. 

5.LGB4. Comprensión, ao longo do curso, dos principais 

conceptos de Sociolingüística. Reflexión sobre a situación 

sociolingüística de Galicia. 

Comprensión das relacións entre Galicia e a lusofonía. 

6. LGB5.  En cada trimestre, lectura de textos literarios e doutras linguaxes artísticas.  

 Explicación, en exames e traballos, das características dos textos lidos. 

7. LGB5.   Exposición de opinións, orais e escritas sobre os textos lidos. 

Elaboración de pequenos textos de intención artística. 
 

4.1.7. Elementos transversais 

Os elementos transversais que traballaremos fundamentalmente na nosa materia son a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, o emprendemento, a 

igualdade, a prevención de calquera tipo de violencia, a non discriminación por calquera 

circunstancia e o fomento da igualdade de oportunidades. 

A expresión oral trátase en todos os estándares excepto no 2 e no 6. Na nosa materia a  

expresión forma parte substancial do currículo: a elaboración e exposición de textos, de  

xeito individual e colectivo, é a maneira de tratar este elemento transversal. Ao contarse  

coa  axuda  das  TIC  e  os  medios  audiovisuais,  estaría  traballándose  tamén  estoutro  

elemento transversal. 
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Tamén o emprendemento é tratable, especialmente nos estándares 1, 2, 3, porque obriga 

ao alumnado a enfrontar a empresa de elaborar textos, facelos atractivos, correctos, e 

expoñelos  de  xeito  eficaz,  vencendo  medos,  investigando,  poñendo  en  común  cos 

compañeiros  e  compañeiras.  Isto  último  desenvolve  tamén  o  fomento  das  relacións 

igualitarias, cívicas, non discriminatorias e non violentas porque obriga ao alumnado a 

dialogar, a chegar a acordos, respectar as diferenzas de todo tipo. Como se pode observar, 

estamos tratando á vez practicamente todos os elementos transversais. 

A expresión escrita, eixo dos estándares 2, 3 e 6, tamén se combina, ao desenvolverse 

estes estándares, coa non discriminación, porque se fomenta o uso non sexista do idioma; a 

lectura de textos, literarios ou de calquera outro tipo, onde se aprecie algún tipo de 

discriminación ou violencia, dará lugar á reflexión para erradicar posibles prexuízos ou 

actitudes violentas no alumnado. 
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4.2 LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 2º DE ESO. 

4.2.1. Obxectivos da materia de Lingua galega e literatura de 2º de ESO 

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

comunicativas. 

Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética correcta. 

Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a súa opinión e mostrando respecto cara ás dos  

demais. 

Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou grupal. 

Producir discursos breves e comprensibles adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados 
sobre temas da vida cotiá ou académica. 

Realizar exposicións orais coa axuda das TIC. 

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

comunicativas. 

Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando prexuízos. 

 
Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir 

creacións propias. 

Producir en calquera formato, textos de varios ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingúísticas. 

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

Identificar os mecanismos de cohesión textual. 

Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos de acordo con eses parámetros. 

Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

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

Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

Ler de maneira comprensiva textos de diferentes xéneros. 

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

Distinguir as características de cada un dos tres grandes xéneros literarios. 

Analizar textos literarios identificando a funcionalidade dos recursos retóricos. 
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Describir as principais características da linguaxe cinematográfica. 
 

4.2.2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias 
 
A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a 
través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, xunto cos contidos tal e como se 
recolle na seguinte táboa: 

 
2º ESO 

Obxec. CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE COMP. 

APRENDIZAXE 
CLAVE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
B1.1. Comprensión, interpretación e B1.1. Comprender e interpretar a LGB1.1.1. Comprende o CCL 
resumo de novas de actualidade e de intención comunicativa, o tema, as ideas sentido global e identifica a CAA 
informacións de crónicas, reportaxes e principais e os datos relevantes de intención comunicativa de 
documentais procedentes dos medios diferentes textos orais dos medios de textos orais de carácter 
de comunicación audiovisual. comunicación (crónicas, reportaxes e informativo propios dos medios 

d documentais) e elaborar esquemas e de comunicación audiovisual 
e resumos. (reportaxes, crónicas e 
h documentais). 
l 
ñ LGB1.1.2. Traslada a CCL 

información relevante de CAA 
discursos orais dos medios de 
comunicación audiovisual a 
esquemas ou resumos. 

B1.2. Comprensión, interpretación e B1.2. Extraer a intención comunicativa, o LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao CCL 
valoración de textos orais utilizados no tema, as ideas principais e os datos propósito e a idea xeral, os CAA 
ámbito social e educativo. relevantes de diferentes textos orais dos feitos e datos relevantes en 

ámbitos social e educativo. textos orais do ámbito social e 
d educativo. 
e 
h LGB1.2.2. Comprende e segue CAA 

as instrucións para realizar 
tarefas de aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades B1.3. Coñecer e usar as normas de LGB1.3.1. Coñece, aprecia e CSC 
de escoita cunha actitude de interese, cortesía nas intervencións orais propias e usa as normas que rexen a CCL 
cooperación e respecto ante as alleas da actividade educativa, tanto cortesía na comunicación oral 
intervencións orais, sobre todo en espontáneas como planificadas. (intervén na quenda que lle 
exposicións do profesorado ou do corresponde, respecta as 
alumnado. opinións e recoñece e rexeita a 

a linguaxe discriminatoria). 
c 
d LGB1.3.2. Recoñece a CCL 
h importancia dos aspectos CSC 

prosódicos (entoación, pausas, CSIE 
ton, timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non 
verbal. 
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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. 

 
a 
c 
d 
e 
h 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
h 
o 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
h 
o 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

B1.7. Coñecemento e aplicación, con  B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das 
axuda das TIC, de técnicas e  TIC, técnicas e estratexias para realizar 
estratexias para a produción de textos  exposicións orais planificadas. 
orais sobre temas de actualidade. 

b 
e 
g 
h 

 

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

 

LGB1.7.2. Emprega as TIC  CD 
para facer as súas  CCL 
presentacións máis claras e  CSC 
atractivas visualmente. 

 

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

 
 
 
a 
c 
d 
h 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
b 
c 
g 
h 
o 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

LGB1.9.1. Elabora guións para CAA 

organizar os contidos de 
exposicións formais ou 
informais breves. 

 

LGB1.9.2. Fai uso dos  CCL 
aspectos prosódicos da  CSC 
linguaxe non verbal (a 
 CSIE
E 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. 

 

LGB1.9.3. Incorpora  CLL 
progresivamente  palabras 
 CS
C propias do nivel formal nas 
prácticas orais da lingua. 

 

LGB1.9.4. Adecúa a súa  CLL 
pronuncia á finalidade da 
 CA
A práctica oral. 

 
 
 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía  CAA 
erros (repeticións de 
 CC
L conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos 
discursos  



34 

 

orais propios e alleos e trata,  progres ivamente, de evitalos. 
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B1.10. Construción de discursos B1.10. Producir discursos breves e LGB1.10.1. Participa en CCL 
adecuados a distintos rexistros, comprensibles, nun rexistro neutro, conversas informais nos que CSC 
coherentes e ben organizados sobre  informal ou máis culto, sobre temas da 
temas de interese persoal ou social  vida cotiá ou educativa. 
da vida cotiá e educativo. 

 
 
 
 
 
a 
d 
h 
l 
ñ 

intercambia información e  CSIEE 
expresa a súa opinión, fai  CCEC 
invitacións e ofrecementos e 
pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

 

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

 

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

 

LGB1.10.4. Analiza similitudes  CCL 
e  diferenzas entre discursos  CAA 
formais e espontáneos. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise  B2.1. Aplicar os coñecementos 
do contido e de estratexias de lectura  sobre a lingua e as normas do 
comprensiva: esquemas, resumos, etc.  uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
f 
h 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
d 
e 
h 

 

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  CCL 
interpreta a información  CSC 
máis relevante de textos 
propios da vida cotiá e das  
relacións sociais: diarios,  
cartas persoais, avisos e  
solicitudes. 

 

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

 

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

 
 
 
 
 

B2.3. Comprensión e interpretación, en formato  B2.3. Comprender e interpretar, 
papel e dixital, de textos propios dos medios de  en formato papel ou dixital, textos 
comunicación (noticias).  propios dos medios de 

comunicación (noticias).  
d 
e 
h 

 
 
 
 
 

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

 

LGB2.3.2. Localiza a  CCL 

información destacada de 
textos propios dos medios  
de comunicación: portadas  
e titulares. 

 

B2.4. Comprensión e interpretación, en formato B2.4. Comprender e interpretar en LGB2.4.1. Comprende e CCL 
papel ou dixital, de textos propios da vida formato papel ou dixital, textos interpreta textos propios CD 
educativa, especialmente, os instrutivos e  propios da vida educativa, 
expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios especialmente, os instrutivos e 
e enciclopedias.  expositivos: webs educativas, 

dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

d 
e 
h 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das  B2.5. Seleccionar a información 
bibliotecas e das TIC para seleccionar información. que se obtén nas bibliotecas, nas 

TIC e outras fontes e integrar os  
coñecementos adquiridos  non 

b  proceso de aprendizaxe continua.  
e 
h 

da vida educativa,  CAA 
especialmente, os 
instrutivos e expositivos: 
webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

 

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

 

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

 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza  CCL 
habitualmente dicionarios  CD 
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impresos ou en versión  CAA  
dixital. 
 

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

 
 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para B2.6. Amosar unha actitude LGB2.6.1. Detecta CCL 
identificar usos lingüísticos discriminatorios, reflexiva e crítica ante a lectura mensaxes que transmiten CSC 
manifestar posturas de acordo e desacordo e  que permita identificar usos 
expor razoadamente as ideas respectando as  lingüísticos discriminatorios e 
ideas dos demais.  manifestar posturas de acordo ou 

desacordo e respecto ás  
mensaxes expresadas. 

 
 

c 
d 
h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e  B2.7. Ler en voz alta con dicción, 
ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa  entoación e ritmo adecuados á 
función, con posibilidade de usar recursos  situación comunicativa e á súa 
audiovisuais para o rexistro de voz.  función. 

h 
ñ 

prexuízos e evita usos 
lingüísticos 
discriminatorios. 

 
 
 

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

 

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

 

LGB2.6.4. Respecta as  CCL 
opinións dos demais.  CSC 

 

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

 

LGB2.7.2. Usa recursos  CCL 
audiovisuais para rexistrar  CD  
a voz. 

 

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. 

 
 
 
b 
g 
h 

 

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  CCL 

esquemas sinxelos para 
ordenar as ideas e  
estruturar o texto. 

 

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

 

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

 

LGB2.8.4. Usa os signos  CCL 
de puntuación do texto en 
relación coa organización 

 

36 



38 

 

 
 
 
 
oracional e coa forma do  
texto (os parágrafos e a  
distribución e ordenación  
das ideas expresadas). 
 

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

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

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

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

e  e participación en foros.  
h 

 

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  CCL 
propios da vida  cotiá e  CD 
das relacións persoais:  CSC 
diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e  
participación en foros. 

 
 
 
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  CCL 
soporte impreso ou dixital,  CD 

textos propios dos medios  CSC 
de comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

 

B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de B2.11. Producir, en formato papel LGB2.11.1. Produce, en CCL 
textos de carácter educativo: cuestionarios, ou dixital, textos de carácter formato papel ou dixital, CD 
resumos, informes de tarefas, descricións e 

b  explicacións sobre contidos das materias 
e  curriculares.  
h 

educativo: cuestionarios,  textos de carácter 
resumos, informes de tarefas,  educativo: cuestionarios, 
descricións e explicacións sobre  resumos, informes de 
contidos das materias curriculares. tarefas, descricións e 

explicacións sobre contidos  
das materias curriculares. 

 

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

fundamentalmente, narracións e 
descricións. 

b 
e 
h 

 

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

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

 
 
 
 
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  CCL 
de tratamento textual coas  CD 
TIC: procesadores de 
texto, programas de  
presentación, dicionarios  
electrónicos, e correctores  
para textualizar e revisar e 
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mellorar os escritos. 

 
 

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

d 
h 

 
 

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  CCL 
valores da escritura como  CSC 
instrumento de  CCEC 
comunicación social 
fundamental para 
comunicar experiencias e 
para adquirir e transmitir 
coñecementos. 

 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico  
 suficientemente amplo e preciso, con incorporación  
b  de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de 

e  campos léxicos traballados na aula.  
l 

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

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

 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con B3.2. Recoñecer e usar a fonética LGB3.2.1. Recoñece e CCL 
a especial atención a posibles interferencias. da lingua galega. pronuncia correctamente CAA 
d os fonemas propios da 
e lingua galega. 
 
 
 
b 
e 
n 
l 
 
 
 
 

b 
e 

 

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

 
 
 
 

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

 

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. 

 

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

 

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

 

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

 

B3.5. Aplicación e valoración das normas  B3.5. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
 
 

b 
e 

 

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

 
 
 

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

 

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en B3.6. Analizar e usar LGB3.6.1. Analiza e usa CCL 
relación coa cohesión textual. correctamente a puntuación, de correctamente a 

e acordo coa cohesión textual. puntuación para a cohesión 
textual. 

 
 
 
 
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  CCL 
adecuadamente  CAA 
substantivos e formas 
verbais na comprensión e  
produción de textos orais e  
escritos. 
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LGB3.7.2. Exprésase, con CCL 
estilo propio, utilizando os CAA 
recursos da lingua con 
flexibilidade e creatividade. 

 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos B3.8. Recoñecer e usar os nexos LGB3.8.1. Identifica e usa CCL 
nexos e conectores textuais (espaciais, de  textuais de espazo, oposición e 
oposición e contraste) e dos principais  contraste, así como os 
mecanismos de referencia interna, tanto  mecanismos gramaticais e léxicos 
gramaticais como léxicos.  de cohesión interna. 

 

e 
h 

distintos tipos de 
 CA
A conectores de espazo, 
oposición, contraste, así  
como os mecanismos  
gramaticais e léxicos de  
referencia interna que 
lle  
proporcionan cohesión a  
un texto. 

 

LG3.8.2. Utiliza os 
 CC
L elementos lingüísticos para 
a cohesión interna. 

 
 
 
 
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,  CCL 
transforma e elabora 
enunciados de maneira 
axeitada e correcta 
atendendo aos  
compoñentes sintácticos. 

 

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

 

e 

 

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  CCL 
erros nas producións orais  CAA 
e escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e  
autoavaliación, propondo  
solucións para a súa 
mellora. 

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

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

 

b 
e 

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  
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción 
de textos. 

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

 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

ñ 
o 

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

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

LGB4.1.1. Valora a lingua  CCL 
como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes 
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O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural Apreciar o plurilingüismo como da 
humanidade.  expresión da riqueza cultural da 
A lusofonía.  humanidade e coñecer a 

lusofonía e achegarse ás culturas 
que a integran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ñ 
o 

 
 
 

e como medio de relación  
interpersoal e de sinal de  
identidade dun pobo a  
través da identificación de  
elementos lingüísticos de  
noso en diferentes 
contextos. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
ñ 
o 

 

B4.3. Proceso de normalización. Desenvolvemento 
de actitudes positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, favorecemento do  
xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e das potencialidades 
de enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega. 

 

B4.3. 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  CCL 
principais iniciativas  CSC 
normalizadoras no ámbito 
educativo. 

 

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

 

B4.4. Situación legal das linguas do Estado 
español. 

 

ñ. 
o. 

 
 
 
 
B4.5. Prexuízos lingüísticos. 

 
 

ñ 
o 

 
 
 
 
B4.6. 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. 

 
 
 
 
 

ñ 
o 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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. 

 

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

 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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 
empregado e o uso estético da linguaxe. 

h 
l 

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

 

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

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. 

 
 
 
 
 

B5.3. 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. 

 
 
 
 

B5.2. 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. 

 
 

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. 

 
 
 
 

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

 

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

 
 
 

B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva,  B5.4. Ler dramatizada e 
visionado de pezas teatrais e recoñecemento dos  comprensivamente, visionar pezas 
compoñentes e procedementos que caracterizan  teatrais e recoñecer os 

h  os subxéneros.  compoñentes e procedementos 
l  que caracterizan os subxéneros. 

 
 
 

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

estruturais coma formais. 
 

h 
l 

 
 
 

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

 

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

 

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

 

B5.6. Análise de textos literarios, de maneira 
guiada, identificación dos trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos. 

h 
l 

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
h 
l 
n 
 
 
 

h 

l 
n 

 
 
 

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

 

 

 

B5.8. Descrición e caracterización dos trazos  

definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

 
 
 

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

 
 
 

B5.8. Describir e caracterizar os 

trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

 
 
 

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

 

LGLB5.8.1. Describe e  CCL 

caracteriza os trazos  CCEC 
definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

 
42 



44 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e B5.9. Servirse, seguindo unhas LGLB5.9.1. Sérvese, CCL 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as  pautas orientadoras, dos fondos e 
virtuais, para a realización de traballos e cita  recursos que ofrecen as 

e  axeitada destes.  bibliotecas, incluídas as virtuais, 
h  para a realización de traballos e 
l  cita axeitada destes. 

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

 
 
 

4.2.3. Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia de 2º de ESO 

Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de contidos, que deben ser adquiridos 

para superar a materia. Son os seguintes: 

 
 

8.  LGB1. Comprende, interpreta e produce textos orais con coherencia, cohesión e corrección fonética e prosódica, 

coa axuda das TIC, respectando as regras de interacción.(CCL, CD, CAA). 
 

9.  LGB2. Comprende, interpreta e produce textos escritos con coherencia, cohesión e corrección ortográfica, 

elaborando esquemas e resumos e utilizando recursos das bibliotecas e as TIC (CCL, CAA, CD, CMCCT). 
 
 
10. LGB3. Utiliza un vocabulario amplo e as regras ortográficas e morfolóxicas do idioma (CCL). 

 

11. LGB3. Recoñece as clases de palabras e as súas funcións sintácticas, así como os principais procedementos de  

 cohesión textual. (CCL, CMCCT). 

 
12. LGB4. Coñece a situación sociolingüística de Galicia e a súa relación co mundo lusófono (CCL, CSC, CCEC). 

13. LGB5. Le con regularidade obras literarias distinguindo os tres xéneros, así como obras pertencentes a outras  

 linguaxes artísticas (CCL, CCEC, CAA). 

14. LGB5.Expón a opinión persoal sobre as lecturas con claridade e coherencia e elabora pequenas producións(CCL,  

 CSIEE, CAA). 

 
 

4.2.4. Temporalización 

Todos os estándares traballaranse en cada avaliación. Ao contarmos co libro de texto, que inclúe todos os bloques 

reflectidos por estes estándares en todas as súas unidades, teremos en conta a distribución que aquí se fai. A materia 

repártese en 12 unidades de xeito que, como norma xeral, en cada trimestre se impartirán 4 (aproximadamente 3 
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sesións por unidade).Esta división pode sufrir modificacións en función do ritmo de aprendizaxe e das características de cada 

grupo; tamén o profesor ou profesora poderá decidir a organización da materia de xeito que, sen esquecer os contidos, os 

estándares e os obxectivos perseguidos, teña unha certa liberdade á hora de tratalos. Hai que destacar que o apartado 

ortográfico se terá en conta durante todo o curso, valorándose o uso correcto da redacción, puntuación, ortografía, etc., en 

todos os traballos, exercicios e exames realizados polo alumnado. Penalizaranse segundo os criterios expostos nos criterios 

de cualificación, os erros cometidos neste apartado. 

 
 

4.2.5. Indicadores de logro 

8. LGB1. É quen de comprender textos orais.  

 É quen de producir textos orais. 

É quen de manexar as TIC para a produción de textos. 

Respecta as regras de interacción. 

Utiliza correctamente a fonética e a prosodia. 

9. LGB2. Elabora resumos e esquemas. 
 
Elabora textos escritos de diversa tipoloxía. 

 
10. LGB3.  Utiliza un vocabulario amplo. 
 

Utiliza as regras ortográficas e morfolóxicas correctamente. 

11. LGB4.  Recoñece as clases de palabras e as súas funcións. 

12. LGB4.  Coñece a situación sociolingüística de Galicia. 

Coñece a relación de Galicia e a lusofonía. 
 
13.  LGB5. Le textos literarios e recoñece as características de cada xénero. Le textos 

doutras linguaxes artísticas e recoñece as súas características. 

14.  LGB5. Expón, oralmente e por escrito, a súa opinión sobre os textos lidos. 

Elabora pequenas producións de intención artística. 
 
 
Como pautas para as rúbricas que avalían os estándares poderían utilizarse as seguintes: 

6. Non alcanza o estándar: non acada ningunha ou case ningunha das competencias. Equivalería a Insuficiente. 

7. Logra  o estándar sen acadar completamente todas as competencias. Equivalería a Suficiente. 

8. Logra o estándar con certa seguridade, acadando todas as competencias. Equivalería a Ben. 

9. Logra o estándar e acada as competencias correspondentes de maneira clara. Equivalería a Notable. 

10.  Logra o estándar e adquire con brillantez as competencias. Equivalería a Sobresaliente. 
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4.2.6. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

8. LGB1. En cada avaliación, comprensión e interpretación de textos orais.  

 Produción de textos orais coherentes e cohesionados. 

 
 
 
 

9. LGB2.  En cada avaliación, comprensión, e interpretación  de textos escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
10. LGB3.  Uso, en cada exercicio, traballo ou exame dun vocabulario adecuado. 
 
 
 
11. LGB3. Ao longo do curso, recoñecemento das clases de palabras en textos e exercicios. 

Recoñecemento das función das clases de palabras en textos e exercicios. 
 
 
 

12.  LGB4. Comprensión, ao longo do curso, dos principais conceptos de Sociolingüística. 

Reflexión sobre a situación sociolingüística de Galicia. 

Comprensión das relacións entre Galicia e a lusofonía. 
 
13.  LGB5. En cada trimestre, lectura de textos literarios e doutras linguaxes artísticas. 

Explicación, en exames e traballos, das características dos textos lidos. 

14.  LGB5.   Exposición de opinións, orais e escritas sobre os textos lidos. 

Elaboración de pequenos textos de intención artística. 
 
 

4.2.7. Elementos transversais 

 

Os elementos transversais que traballaremos fundamentalmente na nosa materia son a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual e as TIC, o emprendemento, a igualdade, a prevención de calquera tipo de violencia, a non 

discriminación por calquera circunstancia e o fomento da igualdade de oportunidades. 

 

A expresión oral trátase en todos os estándares excepto no 2 e no 6. Na nosa materia a expresión forma parte substancial  

do currículo: a elaboración e exposición de textos, de xeito individual e colectivo, é a maneira de tratar este elemento  

transversal. Ao contarse coa axuda das TIC e os medios audiovisuais, estaría traballándose tamén estoutr o elemento  

transversal. 
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Tamén o emprendemento é tratable, especialmente nos estándares 1, 2, 3, porque obriga ao alumnado a enfrontar a  

empresa de elaborar textos, facelos atractivos, correctos, e expoñelos de xeito eficaz, vencendo medos, inves tigando,  

poñendo en común cos compañeiros e compañeiras. Isto último desenvolve tamén o fomento das relacións igualitarias,  

cívicas, non discriminatorias e non violentas porque obriga ao alumnado a dialogar, a chegar a acordos, respectar as  

diferenzas de todo tipo. Como se pode observar, estamos tratando á vez practicamente todos os elementos transversais. 

A expresión escrita, eixo dos estándares 2, 3 e 6, tamén se combina, ao desenvolverse estes estándares, coa non  

discriminación, porque se fomenta o uso non sexista do idioma; a lectura de textos, literarios ou de calquera outro tipo, onde  

se aprecie algún tipo de discriminación ou violencia, dará lugar á reflexión para erradicar posibles prexuízos ou actitudes  

violentas no alumnado. 

 

OBRADOIRO DE INICIACIÓN Á PRÁCTICA TEATRAL EN LINGUA GALEGA 

 
 
XUSTIFICACIÓN 

 

Desde o ano 2004 até o presente, sempre houbo profesorado do Departamento de Lingua Galega e Literatura  

desenvolvendo diferentes proxectos teatrais como actividade complementaria na que particip aron un número  

significativo de rapaces e rapazas. Esta experiencia ofrécenos unha boa base para o traballo e ademais permítenos  

coñecer ben as vantaxes que ofrece para a formación do alumnado o teatro como ferramenta de múltiples  

utilidades. Ademais, no departamento contamos con persoas con formación e compromiso para asumir a docencia  

desta materia. 

Desde os inicios da literatura galega moderna ata a actualidade recoñécese a extraordinaria eficacia do teatro como 

instrumento normalizador da lingua galega. Efectivamente, temos constancia deste efecto pola nosa propia 

experiencia. O alumnado que formou parte ao longo destes anos dos grupos de teatro do instituto tomou 

consciencia do valor da súa lingua e reafirmouse ou iniciouse no seu uso. 

Como ben sabemos, tanto pola nosa propia práctica docente coma polos resultados de estudos realizados nos  

últimos tempos, boa parte do alumnado do noso instituto manifesta unha carencia na competencia lingüística en  

galego e en especial na oralidade. Isto ten graves consecuencias tanto individuais, pola limitación que supón esa  

carencia, como colectivas pois incide na tendencia á perda de falantes en idade escolar. Esta situación agrávase en  

segundo curso de ESO coa implantación da LOMCE pois pérdese a materia Ciencias Naturais (impartida en galego,  

segundo establece o Decreto de Plurilingüismo vixente) que pasa a ser substituída por Física e Química (de  

docencia obrigatoria en castelán segundo o mesmo decreto). Dáse a circunstancia de que hai varias seccións  

bilingües en inglés neste curso polo que as materias impartidas en lingua galega quedarían por baixo do mínimo do  

terzo obrigatorio. É, polo tanto, necesario ofertar unha materia de libre configuración en lingua galega para tratar de  

compensar o desequilibrio e as carencias existentes. Como profesionais temos a obriga de resolver esta deficiencia  

para garantir que o noso alumnado teña unha boa formación e para dar cumprimento á lexislación vixente que  

establece a obriga de garantir a adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais de Galicia. 
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Temos a certeza de que o teatro é un óptimo recurso para mellorar a competencia lingüística en lingua galega, 

especialmente a oralidade. 

Unha das características do traballo teatral é que sempre ten un carácter interdisciplinar, pois máis alá do traballo do 

texto hai obxectivos relacionados coa expresión corporal, a educación artística, a construción e elaboración de 

obxectos e montaxes tecnolóxicas, e por suposto os contidos abarcan temáticas relacionadas con diferentes 

materias. É polo tanto unha disciplina que integra coñecementos e habilidades diversas, o que vai facilitar o traballo 

en colaboración con outros departamentos. Con todo, por ser unha materia desenvolvida 

 

desde o Departamento de lingua galega e literatura o papel principal terano os textos e manifestacións teatrais de 

noso, a súa análise, creación e interpretación. 

Outra das grandes vantaxes do teatro é que polo seu carácter integrador é unha disciplina moi adecuada para a 

atención á diversidade, pois nel toda heteroxeneidade encaixa perfectamente e harmonízase dentro do grupo. Canta 

máis sexa a variedade, maior é a riqueza. 

Aínda ofrece moitos outros valores entre os que podemos citar os seguintes: 

Fomenta o coñecemento, a percepción e o respecto polos valores da cultura propia e tamén pola doutros pobos e 

como consecuencia a valoración da diversidade cultural como riqueza de toda a humanidade, que debe ser 

conservada e protexida. 

Potencia o traballo en grupo cooperativo. Ten a capacidade de unir as iniciativas creativas individuais nun proxecto  

colectivo. 

Fomenta o respecto, e a tolerancia e mellora as formas de interrelación e as habilidades sociais. 

Desinhibe, resolve problemas de timidez que lle poden afectar á comunicación, manifestándose especialmente en 

problemas para falar en público, e contribúe a mellorar a autoestima. 

Facilita o autocontrol e a expresión correcta das emocións, facilitando a adecuada verbalización de problemas e  

conflitos. 

Mellora as capacidades da memoria, a concentración e a atención. 

Axuda a desenvolver as destrezas de comunicación sensibilizando ao alumnado para ser quen de desenvolver unha 

escoita activa, unha mirada consciente e unha adecuada conexión comunicativa. 

Desenvolve a oralidade dándolle protagonismo á voz como instrumento para expresar todo tipo de situacións, 

sentimentos e emocións. 

Aumenta e fomenta a creatividade e a autonomía persoal. 

Facilita a percepción e a expresión de todos os aspectos da persoa: corpo, mente e emocións. 

Transmite de modo global contidos e valores de diversas disciplinas reforzándoas no proxecto. 

Lembrando a Peter Brook, o teatro é o espazo dos tres r: representación, recepción e repetición. Conleva a  

aparición de roles e necesita espectadores. É xustamente na idade do noso alumnado cando se pode aprender con  

éxito a función comunicativa de cada un destes aspectos teatrais. A posibilidade de aprender a través do xogo  

teatral reforza o pracer pola propia aprendizaxe e abre un camiño ao desenvolvemento persoal d esde diversas 
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perspectivas axudando a atopar o espazo propio dentro do grupo e a desenvolver as capacidades persoais nun  

mundo complexo formado por múltiples individualidades que precisan encaixar nun grupo social máis amplo.  

O obradoiro teatral permítelle aos alumnos e alumnas implicarse corporal e emocionalmente no proxecto que se  

desenvolve o que supón unha aprendizaxe profunda e significativa. Ao traballarmos de xeito práctico coas técnicas  

de expresión dramática imos obter múltiples respostas verbais e non verbais aos estímulos que proporcionamos o  

que posibilita que o alumnado teña experiencias simultáneas nos diferentes planos persoais  

(físico, emocional, intelectual), saíndo dos límites que comunmente reducen a aprendizaxe a unha mera experiencia  

intelectual. 

Temos pois, con esta materia, a posibilidade de abrir o camiño ao desenvolvemento global, pracenteiro e activo das 

persoas que participen no proxecto. 

 
 
 

ALUMNADO A QUEN VAI DIRIXIDA A MATERIA 

 

O Departamento de lingua galega e literatura propón ofertar esta materia ao alumnado de 2º de ESO. Daríaselle 

continuidade ao traballo iniciado co alumnado de 1º de ESO que preparou ao longo do curso unha obra de teatro 

como actividade complementaria. A pesar de ser un traballo desenvolvido fóra do horario lectivo mantívose un grupo 

estable de alumnos e alumnas que desenvolveron un proxecto teatral e presentárono. 

Esta materia disporía dunha hora semanal no horario lectivo e organizaríase en tres bloques coincidindo cos tres  

trimestres. 

Se analizamos a distribución de materias por linguas vehiculares en 2º de ESO podemos constatar que só se 

imparten en lingua galega a materia propia e Xeografía e Historia, a Música pódese dar en galego ou en inglés, 

dependendo da escolla do alumnado. En conclusión, unicamente se utiliza o galego como lingua vehicular como 

moito en 9 horas de clases, que poden reducirse a 6 para o alumnado que escolle Música en inglés. Polo tanto a 

docencia en galego neste nivel está moi lonxe do 50% e non chega ao mínimo do terzo que establece o decreto de 

plurilingüismo vixente. Consideramos por isto imprescindible ofertar materias de libre configuración que utilicen o 

galego como lingua vehicular, como é o caso do obradoiro que propomos. 

 
 
 

AS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DO CURRÍCULO 

 

«En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do Consello, 

sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, neste decreto incorpórase a clasificación e 

denominación das definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son aque las que todas 

as persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 

inclusión social e o emprego”. 
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Este decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares 

para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos 

enfoques na aprendizaxe e na avaliación, que van supor un importante cambio nas tarefas que teñen que resolver 

os alumnos e as alumnas, e propostas metodolóxicas innovadoras. Unha competencia supón a 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. Xa que logo, as competencias 

considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en 

prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, 

como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como “un saber facer” que se aplica a 

unha diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais. 

 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu 

carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais 

como nos non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun 

determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o 

cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.» 

 

«As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. As situacións de 

aprendizaxe  deseñadas  para  o  seu  desenvolvemento  deberán  incorporar  tarefas  que  contextualicen  as 

aprendizaxes e que permitan avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico 

deberá sustentarse nas referidas situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os contidos se convertan en 

coñecementos aplicables con eficacia. Neste deseño é responsabilidade do centro docente e do profesorado a 

adecuada selección da metodoloxía, que deberá ser variada e adecuada ás características e aos ritmos de 

aprendizaxe dos alumnos e das alumnas.» 

 

No currículo, as competencias defínense como 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». 

 

As competencias clave mencionadas no currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL).  
 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).   

 
 Competencia dixital (CD).   
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 Aprender a aprender (CAA).   
 
 Competencias sociais e cívicas (CSC).   

 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).   

 
 Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

A materia proposta, polo seu carácter heteroxéneo, é un instrumento didáctico moi eficaz para desenvolver diversos 

aspectos de todas as competencias claves. 
 

OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a 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. 

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. 

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

n) 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. 

o) 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. 

p) 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. 

 
 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA 

 

O Obradoiro de iniciación á práctica teatral en lingua galega ten como obxectivos específicos que os alumnos e 

alumnas sexan quen de: 

A) Ser espectadoras activas e conscientes capaces de valorar e gozar da obra de arte. 

B) Coñecer, respectar e valorar as manifestacións teatrais da cultura propia que forman parte da diversidade 

cultural como riqueza de toda a humanidade. 

C) Participar e gozar do traballo cooperativo no grupo, valorando a suma de iniciativas creativas individuais como 

parte dun todo máis rico e diverso que constitúe a obra colectiva. 

D) Observar, coñecer e utilizar as posibilidades de expresión e creación que o noso corpo ofrece como instrumento 

de expresión e creación artística. 

E) Respectar e valorar as manifestacións creativas propias e alleas. 

F) Observar e ser conscientes dos límites persoais, como a timidez e o medo ao fracaso, que poden afectar ao 

desenvolvemento das nosas capacidades creativas e de expresión. 

G) Manifestar as destrezas comunicativas: mirada consciente, escoita activa e conexión comunicativa. 

H) Utilizar de maneira apropiada a lingua galega, facendo especial fincapé na oralidade, usando a voz como 

instrumento para expresar todo tipo de situacións, sentimentos e emocións. 

I) Coñecer e utilizar os elementos propios da linguaxe dramática para expresar pensamentos, vivencias e 

sentimentos. 
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J) Aprender e utilizar técnicas de expresión teatral. 

K) Aprender e utilizar técnicas de composición dramática. 
 
 
 

CONTIDOS 

 

Os contidos, de carácter práctico e principalmente oral, organízanse en tres bloques que se corresponderán cos tres 

trimestres do curso. 

 

A) BLOQUE I: LECTURA E EXPRESIÓN ORAL 

 

O xénero dramático produciu algunha das maiores manifestacións da arte literaria na cultura occidental, porén as 

publicacións teatrais teñen, en relación cos outros xéneros, un número reducido de lectores.  

O certo é que a creación teatral complétase no momento en que se presenta ao público pero tamén é unha lectura 

completa e ademais moi adecuada no ensino secundario para educar e expresar diferentes emocións e valores e 

por suposto como modelo de expresión literaria. 

Neste primeiro bloque faremos unha aproximación aos textos teatrais da nosa literatura comezando por Feixóo de 

Araúxo ata chegar a textos actuais. Tamén utilizaremos textos doutros xéneros (poemas, relatos…) para os 

exercicios de lectura expresiva e dramatización. 

Traballarase basicamente a través da lectura e da expresión oral tratando a voz como instrumento de expresión con 

múltiples posibilidades. 

O traballo de lectura terá tamén un valor de reforzo da competencia lectora. 
 

Contidos do bloque I 

 
 

➢ A respiración e a voz. Técnicas de proxección da voz. A articulación dos sons. Percorrido polo teatro  

 literario galego I. As orixes. Lectura: O entremés famoso sobre a pesca no río Miño. FEIXÓO DE 

ARAÚXO. 
 
➢ A relaxación e a expresión corporal. Percorrido polo teatro literario galego II. O teatro das Irmandades.  
 Lectura: O Mariscal. R. CABANILLAS. 
 
➢ Utilización da voz e do corpo para caracterizar un personaxe. Percorrido polo teatro literario galego III. O  
 teatro da posguerra. Lectura: Romance de Micomicón e Adhelala  E. BLANCO AMOR. 

➢ Actividade complementaria: A voz como instrumento de expresión teatral. Vocalización e proxección. 
 
➢ Lectura expresiva. Dramatización. Percorrido polo teatro literario galego IV. O teatro dos últimos anos do século  
 XX. Lectura: Auto do entroido MANUEL LOURENZO. 
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➢ Historia do teatro literario galego V. O teatro actual. Proxecto final de trimestre: Traballo de grupo, lectura  
 expresiva dun texto teatral literario. O refugallo PAULA CARBALLEIRA 
 
 
 

B) BLOQUE II: CREACIÓN E IMPROVISACIÓN 

 

No segundo trimestre centraremos o traballo na creación de pequenos textos teatrais seguindo modelos ou 

estímulos diversos. Comezaremos co traballo iniciado no bloque anterior aplicando as técnicas aprendidas para a 

dramatización de textos non teatrais (poemas, contos). Incorporaremos novos estímulos como fotografías, música 

etc para desenvolver creacións propias. 

Aproximarémonos ás diversas manifestacións teatrais da nosa cultura popular asociadas a diferentes celebracións. 

Analizaranse as súas características e imitaranse as súas técnicas. Utilizaremos recursos teatrais propios do clown e 

do xogo teatral coma a improvisación. 

 
 
 
 

Contidos do bloque II 

 
 
➢ Lectura dramatizada de textos non teatrais. Interpretación de poemas, contos… 
 
➢ As manifestacións teatrais na cultura popular. Creación de coplas seguindo modelos populares de improvisación  
 e narración (regueifas, maios, romances…). 

➢ Actividade complementaria: obradoiro de regueifas. 

➢ As manifestacións teatrais na cultura popular: o Entroido. A creación de personaxes.  

➢ Creación e improvisación: o xogo teatral. O monólogo. O clown. A commedia dell'arte. 

 
➢ As manifestacións teatrais na cultura popular: os contos populares. A narración oral. Material: audiolibro Os  
 contos de Joselín. A arte de contar. 

➢ Actividade complementaria: Obradoiro de contacontos. 
 
➢ Proxecto final de trimestre: elaboración colectiva dun texto dramático sobre un estímulo dado (poema, conto,  
 fotografía, curtametraxe, peza musical…) 

C) BLOQUE III: INTERPRETACIÓN E EXPRESIÓN TEATRAL 

 

No terceiro bloque, arredor do texto creado polo grupo, realizaranse diversas accións co obxectivo final de  

presentar unha montaxe teatral. Distribuiranse os roles precisos para levar adiante a representación atendendo  

todos os aspectos necesarios para a montaxe: caracterización dos personaxes, escenografía, actores e actrices,  

dirección…) 
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Contidos do bloque III 

 
 
➢ Técnicas de traballo: respiración e relaxación. 

➢ Técnicas de traballo: expresión corporal. Expresión de emocións a través do corpo e da voz. 
➢ 

Actividade complementaria: A interpretación teatral. 

 
➢ Construción e caracterización de personaxes diversas. Distribución de roles. Traballo sobre o texto  
 creado. 

➢ Vestiario, maquillaxe e elementos de caracterización das personaxes. 
 
➢ Elementos técnicos e escenográficos. 

➢ Actividade complementaria: Asistencia a unha representación teatral. 

➢ Traballo de preparación e desenvolvemento da obra. 

➢ Proxecto final de trimestre: representación da obra creada. 
 

AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
BLOQUE I: LECTURA E EXPRESIÓN ORAL 

Contidos: 

•  A respiración e a voz. Técnicas de proxección da voz. A articulación dos sons. Percorrido polo teatro literario galego I. As 
orixes. Lectura: O entremés famoso sobre a pesca no río Miño. FEIXÓ DE ARAÚXO. 

•  A relaxación e a expresión corporal. Percorrido polo teatro literario galego II. O teatro das Irmandades. Lectura: O Mariscal. R. 
CABANILLAS. 

•  Utilización da voz e do corpo para caracterizar un personaxe. Percorrido polo teatro literario galego III. O teatro da posguerra. 
Lectura: Romance de Micomicón e Adhelala E. BLANCO AMOR. 

•  Lectura expresiva. Dramatización. Percorrido polo teatro literario galego IV. O teatro dos últimos anos do século XX. Lectura: 
Auto do entroido MANUEL LOURENZO. 

•  Historia do teatro literario galego V. O teatro actual. Proxecto final de trimestre: Traballo de grupo, lectura expresiva dun texto 
teatral literario completo. O refugallo PAULA CARBALLEIRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.1. Coñecer e  utilizar técnicas   de voz  
específicas e efectos vogais adecuados  
para  realzar  unha  determinada 

interpretación   e   para   crear  efectos 

CCL  Adecúa a súa pronuncia e entoación á intencionalidade do 

CCEC  texto. 

CAA  Utiliza diferentes rexistros vogais para obter diferentes efectos 
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concretos. interpretativos. 
 
1.2. Proxectar a voz apropiadamente no Fai uso da técnica de proxección da voz e emprega unha 
espazo con intención de comunicar CCL articulación adecuada. 
 

1.3. Empregar unha articulación e dicción 
claras para a elaboración dun personaxe 
ou situación. 

1.4.  Realizar  a  lectura   expresiva  e 
interpretativa de textos dados. 

 
 

CCL 

CAA 
 

CCL 

CCEC 

 

Modifica  a   voz   adaptándoa a  diferentes  personaxes   e 
situacións. 

 

Interpreta os textos utilizando unha adecuada vocalización e 
proxección. 

 
1.5. Valorar a importancia do patrimonio 
teatral  galego  comprendendo    a 
importancia de conservalo e transmitilo e 
coñecer obras relevantes. 

 
Valora a importancia dos textos teatrais que vai coñecendo 

CIEE  como  contribución  á  cultura  global  e  amósase  capaz  de 

CAA  explicar a súa postura. 

CSC 
 

1.6.  Desenvolver  e   mellorar   as  
capacidades de expresión oral en galego. 

 
 

CCL 

CAA 

 

Usa  adecuadamente  a  lingua  galega  oral  empregando   as 
estruturas, o léxico e a fonética adecuadas. 

 

BLOQUE II: CREACIÓN E IMPROVISACIÓN 
 

Contidos: 

•  Lectura dramatizada de textos non teatrais. Interpretación de poemas, contos… 
•  As manifestacións teatrais na cultura popular. Creación de coplas seguindo modelos populares de improvisación e narración  
 (regueifas, maios, romances…). 
•  As manifestacións teatrais na cultura popular: o Entroido. A creación de personaxes. 
•  Creación e improvisación: o xogo teatral. O monólogo. O clown. A commedia dell'arte. 
•  As manifestacións teatrais na cultura popular: os contos populares. A narración oral. Material: audiolibro Os contos de Joselín. 

A arte de contar. 
•  Proxecto final de trimestre: elaboración colectiva dun texto dramático sobre un estímulo dado (poema, conto, fotografía, 

curtametraxe, peza musical…) 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.1. Teatralizar  textos non   dramáticos:  
poemas, contos, cancións ...  

 

COMPETENCI

AS CLAVE 
 

CCL 

CAA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Utiliza as técnicas coñecidas para  interpretar textos diversos 

utilizando a voz e a expresión corporal. 

Adapta diferentes textos ás formas teatrais. 
 
 
2.2. Coñece e  valora o patrimonio da  
cultura  popular  de  carácter  oral  e 
comprende  a  importancia  de  mantelo  CCL 
vivo para poder transmitilo ás xeracións  CCEC  
futuras. 

 
 

Valora a importancia das manifestacións da cultura popular que 
vai  coñecendo  e  é  quen  de  defendelas  con  argumentos 
adecuados. 

Crea  coplas  seguindo  diferentes  modelos   tomados   da 
tradición popular e interprétaas de forma dramatizada. 

 

2.3. Crear    personaxes diversos Interpreta personaxes e emocións variados. 
utilizando diferentes recursos CCL 
expresivos:  expresión corporal,  voz, CAA 
xesto…. 

2.4. Improvisar en base a unha proposta  
dada interpretacións diversas utilizando  
a  comunicación  visual   e  a  escoita  
activa. 

CCL 

CAA 

CSC 

Improvisa.diferentes   situacións  partindo   dunha   proposta 
mantendo a comunicación visual co público. 

Participa nos xogos teatrais mantendo unha relación adecuada 
cos seus compañeiros e compañeiras. 
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2.5. Coñecer e aplicar os recursos dos 

contacontos   tradicionais  para  narrar 
historias. 

 
 
 
 
 

CAA 

CCEC 

CCL 

 

 

Conta  contos  seguindo  diversos  modelos  dos  contadores 

tradicionais. 

2.6.  Elaborar  colectivamente  un   texto CCL  

dramático.  CAA 

CSC 

Elabora un texto dramático participando de maneira activa no 
traballo  do grupo propondo iniciativas e asumindo diferentes  
roles. 

 
 

BLOQUE III: INTERPRETACIÓN E EXPRESIÓN TEATRAL 
 

Contidos: 

• Técnicas de traballo: respiración e relaxación. 
• Técnicas de traballo: expresión corporal. Expresión de emocións a través do corpo e da voz. 
• Construción e caracterización de personaxes diversas. Distribución de roles. Traballo sobre o texto creado. 
• Vestiario, maquillaxe e elementos de caracterización das personaxes. 
• Elementos técnicos e escenográficos. 
• Traballo de preparación e desenvolvemento da obra. 
• Proxecto final de trimestre: representación da obra creada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

3.1.   Coñecer   e    utilizar    técnicas Aplica  as  instrucións  para  a  respiración  e  a  relaxación  de 
relaxación utilizando a respiración para CAA maneira apropiada. 
esta finalidade. 

3.2.  Utilizar  as  técnicas  de  expresión 

corporal para expresar emocións a través 

do corpo e da voz. 

3.3. Construír diferentes personaxes con  
carácteres complexos e distribuílos para  
asumir a súa interpretación no grupo. 

 

CAA 

CSC 
 
 

CCL 

CAA 

Fai uso das técnicas de expresión corporal e é quen de utilizar 

o corpo como instrumento de comunicación de emocións. 
 

Crea diferentes personaxes con carácter marcado utilizando 
palabra, xesto e movemento para realizar unha interpretación 
adecuada. 

Participa  no  traballo  do  grupo  distribuíndo  e  asumindo 
diferentes roles. 

3.4. Crear a o vestiario e escenografía  
adecuada  para  resaltar  a 

representación do texto creado.  CCEC 

CMCCT 

Planifica e constrúe o espazo escénico desenvolvendo a tarefa 
que lle corresponda dentro do grupo. 

Aplica  coñecementos  tecnolóxicos  e  artísticos  para  crear  o 

espazo adecuado. 
Adecúa o aspecto dos personaxes para potenciar a expresión 
dramática. 

3.5. Participar no traballo de preparación  
da   obra   de   maneira   constante    e 

responsable asumindo a importancia de 

contribuír  co   traballo  individual  a   un 

proxecto colectivo. 

 
 

CIEE 

CAA 

CSC 

Asume o seu traballo con responsabilidade, valora as propias 
habilidades e as dos seus compañeiros e compañeiras. 

 

Planifica  e  representa  escenas  con  coherencia  utilizando  o 
espazo escénico de maneira adecuada. 

Mostra desinhibición e goza do traballo individual e colectivo. 
 
 
 
 
 
 

METODOLOXÍA 
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MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 
Modelo experiencial. Actividade e experimentación. Tarefas individuais. 

Obradoiros. Participación. Agrupamento flexible. 

Aprendizaxe cooperativa. Motivación. Parellas. 

Traballo por tarefas. Personalización. Grupo reducido. 

Traballo por proxectos. Inclusión. Gran grupo. 

Outros. Interacción. 

Relevancia. 

Funcionalidade.  

Globalización. 

Avaliación formativa.  

Outros. 

 
 

AVALIACIÓN 
 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

Observación directa do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas. 

Valoración   cuantitativa   do  progreso 
individual (cualificacións). 

Valoración   cualitativa   do   progreso  
individual (anotacións e puntualizacións). 

Valoración   cuantitativa   do  progreso 
colectivo. 

Valoración   cualitativa   do   progreso 
colectivo. 

Outros. 

Observación directa. 

Proxectos persoais ou de grupo. 

Representacións e dramatizacións. 

Elaboracións multimedia. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

Outros. 

Cualificación  cuantitativa.  A  proba  de 
avaliación fundamental será o proxecto final 
presentado en cada bloque. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 
para  o    diagnóstico  as    rúbricas 
correspondentes. 

Observación directa. 

 
 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 
Comprensión lectora. Lectura, comprensión e análise de textos: 

BLANCO AMOR, EDUARDO: Farsas para títeres. Ediciós do Castro. 
CABANILLAS: O mariscal. Colección Centro Dramático Galego, Xunta de Galicia. 
CARBALLEIRA, PAULA: O refugallo. Edicións Xerais. 
CASTELAO, A.D. Os vellos non deben de  namorarse. Ed. Galaxia. 
FEIXÓ DE ARAÚXO, GABRIEL: A contenda dos labradores de Caldelas. Ed. 
Monterrey LOURENZO GONZÁLEZ, M.: Auto do Entroido. Asociación Socio-
Pedagóxica galega. NOIA CAMPOS, CAMIÑO: Contos galegos de tradición oral. 
Edicións Nigra Trea  
RODRÍGUEZ VICENTE, J: Os contos de Joselín. A central folque. 

Expresión oral e escrita. Escoitar e interpretar unha narración de tipo oral. Creación dun texto teatral.  

Comunicación audiovisual. Escoitar e analizar unha narración oral. Visualización e gravación de  

materiais. Tecnoloxías da Información e a Comunicación. Consultar diferentes recursos na rede  

www.galiciaencantada.com 

Contos de medo no museo. Museo provincial de Lugo.  
Utilización de recursos para a montaxe e a escenografía. 
Traballo cooperativo. Creación de textos colectivos. Distribución de roles nos traballos de grupo que constitúen o proxecto final de  
cada bloque. 
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4.3 LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 3º DE ESO. 

4.3.1. Obxectivos da materia de Lingua galega e literatura de 3º de ESO 

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

comunicativas. 

Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética correcta. 

Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a súa opinión e mostrando respecto cara ás dos  
demais. 

Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou grupal. 

Producir discursos breves e comprensibles adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados 
sobre temas da vida cotiá ou académica. 

Realizar exposicións orais coa axuda das TIC. 

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

comunicativas. 

Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando prexuízos. 

 
Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir 

creacións propias. 

Producir en calquera formato, textos de varios ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e corrección. 

Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

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

Identificar os mecanismos de cohesión textual. 

Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos de acordo con eses parámetros. 

Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

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

Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega dos seus inicios a 1916. 

Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado. 

Recoñecer e valorar as variedades da lingua e identificar a estándar como unificadora. 

Identificar os distintos períodos da literatura galega desde a Idade Media a 1916. 
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Ler textos de distintos xéneros da literatura galega desde a Idade Media a 1916. 
 
Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados cos distintos períodos da literatura galega desde a Idade 
Media a 1916. 
 
(Re)crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na aula. 
 
 

4.3.2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias 
 
 

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a 
través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, xunto cos contidos tal e como se 
recolle na seguinte táboa: 

 
 
 
3º ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE

 COMPETENCIAS 
OBXECT CONTIDOS APRENDIZAXE CLAVE 
 
 

B.1 COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

▪ d  ▪ Comprensión e interpretación 
▪ e  de textos orais propios dos 
▪ h  medios de comunicación 

audiovisual, con  especial 
atención  ás e n t r e v i s t a s , n 
o t i c i a s , crónicas e reportaxes. 

 
▪ Comprender e interpretar a  
 intención comunicativa 

implícita e explícita, o tema, a 
idea principal e as 
secundarias , o datos 
relevantes  de  textos  orais d 
o s m e d i o s d e 
comunicación audiovisual. 

 
▪ Comprende    o sentido  ▪  CCL 

global e identifica a 
intención comunicativa e a  
estrutura de textos orais  
propios dos medios de 
comunicación audiovisual 
(entrevistas, noticias, 
crónicas e reportaxes)  

▪ Interpreta textos orais 

e 
traslada a información  
relevante a esquemas ou  
resumos. 

 
▪ d ▪ Escoita  crítica  e ▪ Identificar o propósito ▪ D i f e r e n c i a as   i d e a s p ▪ CCL 
▪ e reflexivamente as mensaxes comunicativo en textos r i n c i p a i s e    a s ▪ CAA 
▪ h discriminatorias dos medios de orais dos medios d e secundarias e identifica a 

comunicación , con comunicación, analizar intención comunicativa de 
especial  atención  aos criticamente os seus programas de carácter 
programas   de   Caráter  in contidos e interpretar as informativo: noticias , 
formativo : noticias connotacións e mensaxes reportaxes e crónicas. 
reportaxes e crónicas. discriminatorias implícitas. ▪ Compara o tratamento da 

m e s m a  n o t i c i a  e n  
diferentes medios de  
comunicación e extrae  
conclusións a partir das  
coincidencias e diferenzas  
atopadas. 

▪ Reflexiona s obre  as 
mensaxes e rexeita usos  
lingüísticos que levan  
implícitos prexuízos e  
discriminacións. 
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▪ d  ▪  Comprensión, interpretación e 
▪ e  valoración  de    textos 
▪ h  expositivos e argumentativos. 

 
 
 

▪ Comprender, interpretar e  
 v a l o r a r t e x t o s   o r a i s 

expositivos e  
argumentativos. 

 
 

▪ I d e n t i f i c a  as i d e a s  ▪   CCL 
principais e secundarias dun  ▪   CAA 
texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou  
informal, producido na  
variante estándar ou en  
calquera das variedades  
dialectais. 

▪ Diferencia as explicacións  
 dos argumentos. 

 
 
 
▪ d ▪ Comprensión, interpretación e ▪ Comprender  textos  orais e x ▪ Identifica a intención ▪ CCL 
▪ e valoración de textos orais p o s i t i v o s e comunicativa, a tese e os ▪ CAA 
▪ h usados no ámbito educativo argumentativos  utilizados no argumentos dos debates, 

Ámbito 
(presentacións, relatorios e educativo r e l a t o r i o s  e m e s a s 
intervencións en mesas (presentacións,  relatorios   e redondas dentro do ámbito 
redondas). intervencións en mesas educativo e elabora un 

redondas)   e   identificar   as esquema ou resumo. 
i d e a s p r i n c i p a i s e 
secundarias,    o propósito 
comunicativo    implícito ou 
explícito,   e   diferenciar as 
explicacións dos argumentos. 

 
 
▪ a ▪ D e s e n v o l v e m e n t o  de ▪  Coñecer e usar as normas de ▪  Coñece, aprecia e usa as ▪ CCL 
▪ c habilidades de escoita cortesía nas intervencións normas que rexen a ▪ CAA 
▪ d cunha actitude de interese, orais propias e  alleas   da cortesía na comunicación oral 
▪ h cooperación e respecto ante as actividade educativa , t a n t o (intervén na quenda que lle 

intervencións orais, sobre todo e s p o n t á n e a s c o m o corres ponde, respecta as 
en exposicións do planificadas. opinións e recoñece e 
p r o f e s o r a d o   o u  d o rexeita a linguaxe 
alumnado. discriminatoria). 

 
▪ o ▪ Valoración das producións ▪ Valorar as producións ▪ Aprecia a emisión dunha ▪ CCL 
▪ h o r a i s e m i t i d a s  c u n h a emitidas cunha fonética pronuncia galega correcta, ▪ CAA 

fonética galega correcta e galega correcta e actitude recoñece os erros de 
actitude crítica ante os crítica ante os prexuízos que produción oral propia e allea a 
prexuízos que se poidan asociar se poidan asociar a ela. partir da práctica habitual de 
a ela. autoavaliación e propón 

solucións para melloralas.  
▪ Comprende, interpreta e  
 rexeita os prexuízos que se  
 poidan asociar á maneira  
 de pronunciar a lingua  
 galega. 

 
 
▪ a  ▪  
▪ d 
▪ h 
▪ l 
▪ n 

 
 

Construción de discursos  ▪ Producir discursos  breves e 
adecuados   a distintos  comprensibles, nun 
rexistros, coherentes e ben  rexistro neutro, informal ou 
organizados sobre temas de  máis culto, sobre temas da 
interese persoal ou social da  vida cotiá ou 
educativa. vida cotiá e educativa. 

 
 

▪ Participa en conversas  ▪ CCL 
i n f o r m a i s  n o s  q u e  ▪ CSC 
intercambia información e  ▪ 
CSIEE expresa a súa opinión. 

▪ D e s e n v ó l v e s e  
 c o r r e c t a m e n t e  e 

n 
situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha 
información ou un servizo. 
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B.2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
 
▪ b  ▪ Uso de técnicas  de   análise do 
▪ f  contido e estratexias que 
▪ h  f a c i l i t a n  a l e c t u r a 

comprensiva e crítica de textos. 

 
▪ A p l i c a r  t é c n i c a s  e  ▪ Usa técnicas de síntese  do  ▪ CCL 

estratexias que facilitan a  contido dos textos:  ▪ CAA 
lectura comprensiva e  subliñados, esquemas e 
crítica de textos.  resumos 

▪ Usa técnicas de ampliación  
 e organización da 

información: táboas, cadros,  
 gráficos e mapas conceptuais.  
▪ B u s c a  e a s i m i l a  o 

significado de palabras do r e 
x i s t r o  f o r m a l   e 
incorpóraas progresivamente 
ao seu vocabulario. 

 
 
 
▪ d ▪ Comprensión e ▪ Comprender e interpretar ▪ Comprende e interpreta ▪ CCL 
▪ e interpretación de textos textos da vida cotiá e das textos propios da vida cotiá ▪ CSC 
▪ h propios da vida cotiá e das relacións sociais: e das relacións sociais: 

relacións sociais: convocatorias, actas de convocatorias, a c t a s de 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos. r e u n i ó n   e regulamentos. 
reunión e regulamentos. ▪ Identifica  os t r a z o s 

característicos dun escrito  
(tipografía, distribución de  
e s p a z o s  e es collas  
léxicas)   coa tipoloxía  
textual (convocatoria,  
a c t a s de r e u n i ó n  e  
regulamentos). 

 
 
▪ d  ▪ Comprensión e 
▪ e  interpretación de textos 
▪ h  propios dos medios de 

comunicación e distinción dos 
contidos informativos e das 
opinións en entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

 
 

▪ Comprender e interpretar  
 es c ri t os propios dos 

medios de comunicación e 
distinguir entre información e 
opinión en entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

 
 

▪ Comprende  e  interpreta t  ▪ CCL 
e x t o s x o r n a l í s t i c o s ,  ▪ CSC 
fundamentalmente e n 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ D i s t i n g u e  entre  os  
 contidos informativos e as 

opinións que se expresan nos 
textos xornalísticos. 

 
▪ d ▪ Comprensión e interpretación ▪ Comprender e interpretar ▪ Comprende e interpreta ▪ CCL 
▪ e dos textos p r o p i o s  do textos  de carácter t e x t o s p r o p i o s   do ▪ CAA 
▪ h á m b i t o  educativo, educativo, ámbito educativo, 

especialmente o s Especialmente   os    ex e s p e c i a l m e n t e    os 
e x p o s i t i v o s  e positivos  e explicativos: expositivos e explicativos 
explicativos enciclopedias, elaborados a partir da 

webs educativas e outros información obtida nas 
materiais de consulta. bibliotecas. 

▪ Consulta fontes xerais 
( e n c i c l o p e d i a s )   e  
especializadas (monográficos  
e webs temáticas) para  
ampliar a información e  
mellorar o c o ñ ec e me n t o  
da mensaxe. 
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b  ▪ Uso case autónomo dos  ▪ Usar, de maneira case 

▪ e  recursos que ofrecen as  autónoma, os recursos que 
▪ g  bibliotecas  e as  TIC para  ofrecen  as   bibliotecas  e 
▪ h  obter, organizar e seleccionar a  outros recursos relacionados 

información.  coas TIC para obter, 
organizar e seleccionar 
información. 

 
 
 
 

▪ Aplica correctamente o  ▪ CCL 
sistema  de  procura  na  ▪ CAA 
biblioteca e nos buscadores  ▪ CD 
de internet para obter, 
organizar e seleccionar 
información. 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ h 

 
▪ Actitude reflexiva e crítica ante  
 a lectura de calquera tipo de 

texto, para detectar prexuízos e 
discriminacións. 

 
▪ Manifestar unha actitude  
 reflexiva e crítica ante a 

lectura de calquera tipo de  
te x t o , para   d e t e c t a r  
prexuízos e discriminacións. 

▪ Identifica e expresa  ▪ CCL 
posturas de acordo e  
desacordo sobre aspectos  
parciais ou globais dun texto. 

 

▪ n ▪  Lectura fluída en voz alta ▪ Ler en voz alta, de xeito ▪ Le en voz alta, de xeito ▪ CCL 
▪ h respectando os patróns fluído, e respectar os fluído e respecta  a 

fonéticos do galego. patróns fonéticos do fidelidade ao texto. 
galego. 

▪ b ▪ Produción, en formato papel ou ▪ Producir, en soporte ▪ Produce, en soporte ▪ CCL 
▪ e dixital, de textos propios da vida impreso ou dixital, textos impreso ou  dixital, textos ▪ CSC 
▪ h cotiá e das relacións sociais: expositivos do ámbito xornalísticos, ▪ CD 

convocatorias, actas de reunión educativo:   informes  e fundamentalmente , 
e intervencións en foros, de proxectos sobre tarefas entrevistas, crónicas, 
diferente tipoloxía textual educativas das materias r e p o r t a x e s , t e x t o s 
(noticias, reportaxes, curriculares. expositivos, narrativos e 
expositivos, narrativos, líricos. 
argumentativos, textos de 
opinión….) 

 
 

▪ a ▪ Utilización das TIC para ▪ Utilizar as TIC para ▪ Usa as TIC (procesadores de ▪ CCL 
▪ d organizar os contidos, organizar os contidos, textos e correctores ▪ CSC 
▪ e mellorar a presentación e mellorar a presentación e o r t o g r á f i c o s )  p a r a ▪ CCEC 
▪ h corrixir erros. corrixir as producións organizar os contidos, ▪ CD 

escritas. mellorar a presentación e 
facilitar a corrección dos  
textos escritos. 

▪ Coñece   e utiliza as  
ferramentas TIC para  
intercambiar opinións 

sobre escritos alleos e escribir  
e dar a coñecer os propios en  
blogs, redes sociais de  
lectores e escritores. 

 
 

B.3 FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
 
▪ b 
▪ e 
▪ l 

▪ Recoñecemento, explicación e 
uso de léxico amplo e preciso, 
con incorporación de 
f r a s e o l o x í a  e de 
vocabulario temático. 

▪  Recoñecer e explicar os 
valores de léxico temático  e 
da fraseoloxía. 

▪  Selecciona o léxico e as 
expresións axeitadas en 
contextos comunicativos de 
uso formal da lingua. 

▪ CCL 
▪ CAA 
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b ▪ Recoñecemento e ▪  Aplicar os coñecementos ▪ Produce textos orais e ▪ CCL 

▪ e identificación das categorías s o b r e  as d i s t i n t a s escritos de diferentes ▪ CCA 
▪ l gramaticais. categorías gramaticais na xéneros cun correcto uso das 

elaboración  de textos distintas categorías 
escritos e orais. gramaticais I 

▪ Identifica e explica os usos e  
valores das categorías g r a  
m a t i c a i s 

r e l a c i o n á n d o a s  coa  
intención comunicativa e a  
tipoloxía textual. 

 
▪ b ▪ Recoñecemento, explicación e ▪ Recoñecer e explicar os ▪ Recoñece e explica os ▪ CCL 
▪ e uso dos procedementos  de p r o c e d e m e n t o s  d e p r o c e d e m e n t o s  d e ▪ CCA 
▪ l creación de palabras creación de palabras e as creación de palabras 

(derivación e composición). posibilidades de combinación 
para crear novas palabras 
para crear novos elementos 
léxicos. 

▪ a  ▪ A fonética e a fonoloxía do 
▪ d  g a l e g o c o n  e s p e c i a l 
▪ e  a t e n c i ó n a  p o s i b l e s 

interferencias. 
 
 
 

▪ b  ▪ Uso progresivo, autónomo e 
▪ e  eficaz dos dicionarios, das 
▪ n  bibliotecas e doutras fontes de 
▪ l  consulta en diferentes soportes. 

 
▪ R e c o ñ e c e r e  u s a r  
 adecuadamente a fonética da 

lingua galega. 
 
 
 
 
 

▪ Usar progresiva, autónoma e  
 e f i c a z m e n t e o s 

dicionarios, as bibliotecas e 
outras fontes de consulta para 
resolver dúbidas e progresar 
na aprendizaxe. 

▪ Recoñece e usa  ▪ CCL 
adecuadamente a fonética da  ▪ CCA 
lingua galega 

▪ Crea    palabras   nov as  
 utilizando os 

procedementos de 
creación. 

▪ Utiliza os dicionarios e outras  ▪ CCL 
fontes de consulta en  ▪ CCA 
diferentes soportes, resolven  ▪ CD 
as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e 
progresa na aprendizaxe. 

 

▪ e ▪ Uso reflexivo da puntuación en ▪ Analizar e usar ▪ Revisa os textos para ▪ CCL 
relación coa cohesión textual. correctamente a puntuación. puntuar correctamente. 

 

▪ b  ▪ Recoñecemento das función  ▪ Recoñecer, usar e explicar as 
▪ e  sintácticas e das unidades que  funcións sintácticas 

as desempeñan de cara á  oracionais e as unidades que 
mellora da construción de  as desempeñan 
textos orais e escritos con 
emprego dunha terminoloxía 
axeitada 

 

▪ Recoñece e explica nos  ▪ CCL 
t e x t o s  as   f u n c i ó n s  ▪ CCA 
sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que 
as desempeñan 

 
 

▪ b ▪ Identificación da estrutura dun ▪ Sintetizar o contido e ▪ Determina o tema, delimita a ▪ CCL 
texto, a construción dos identificar a estrutura de estrutura e identifica a 
parágrafos e a vinculación e textos. Elaborar progresión temática en 
progresión temáticas en producións  propias producións propias e 
textos alleos e propios. segundo estes parámetros. alleas. Elabora textos 
Elaboración de textos segundo os parámetros 
tendendo a estes valores. anteriores. 

 
 
▪ b ▪ Coñecemento, aplicación e ▪ Aplicar  as n o r m a s ▪ Emprega textos orais e ▪ CCL 
▪ e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da escritos e respecta as ▪ CCA 

ortográficas para conseguir lingua galega. normas gramaticais. 
unha comunicación eficaz. 
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▪ b 
▪ e 
▪ h 

▪ 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 
p r e s e n t e s  no c e n t r o 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e n o s 
q u e  s e  e v i t e n 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

▪ Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
m u l t i m e d i a ,  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 n o s  q u e  s e 
e v i t e n  estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
m u l t i m e d i a ,  folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan 
varias  linguas e r e l a c i o 
n a d o s c o s elementos 
transversais, e v i t a 
e s t e r e o t i p o s  lingüísticos 
ou culturais 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 

  B.4. LINGUA E 
SOCIEDADE 

  

▪ n  •  Valoración das linguas como 
▪ o  m e d i o s  d e r e l a c i ó n 

interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 

•  O plurilingüismo  como 
expresión da riqueza cultural da 

humanidade. 
•  A lusofonía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ n  ▪ Situación sociolingüística do 
▪ o  galego, observación da 

situación sociolingüística en  
canto a usos e actitudes no  
contorno máis próximo (aula e  
barrio), con aproximación aos  
prexuízos lingüísticos máis  
evidentes. 

 
 

▪ n  ▪ Proceso de normalización. 
▪ o  D e s e n v o l v e m e n t o de 

actitudes positivas cara ao  
proceso de recuperación do  
galego, favorecemento do  
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e 
das potencialidades  de 
enriquecemento  persoal   e 
colectivo do uso 
normalizado da lingua  
galega. 

▪ Valorar as linguas como  
 m e d i o s  de r e l a c i ó n 

interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, 
apreciar o plurilingüismo como  
expresión da riqueza cultural  
da humanidade e coñecer a  
importancia da lusofonía e 
incorporar ferramentas en  
rede desta comunidade  
cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Describir e analizar a  
 situación sociolingüística de 

Galicia atendendo á presenza 
da lingua galega. 

 
 
 
 
 
 

▪ Coñecer as principais  
 iniciativas normalizadoras, 

adquirir vínculos positivos cara  
ao uso do galego e asumir a  
importancia da contribución  
individual no 
d e s e n v o l v e m e n t o  da 
lingua galega. 

▪ Valora a lingua como  ▪ CCL 
m e d i o  d e r e l a c i ó n  ▪ CSC 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e  
a m ó s a s e  c a p a z  d e  
explicar a súa postura. 

▪ D i s t i n g u e  e n t r e 
bilingüismo e diglosia e aplica 
estes termos de forma 
axeitada á realidade galega. 

▪ Coñece as linguas que 
forman parte da nosa 
familia lingüística. 

▪ Coñece  os  territorios  que  
 forman parte da 

comunidade lusófona e a  
importancia desta na vida  
s o c i a l  e e c o n ó m i c a  
galega. 

 
 

▪ Describe e analiza a  ▪ CCL 
situación sociolingüística de  ▪ CSC  
Galicia 

▪ Identifica os castelanismos  
 nas producións lingüísticas 

e depura estes elementos no 
seu propio discurso. 

 
 
 

▪ Coñece as principais  ▪ CCL 
iniciativas normalizadoras da  ▪ CSC 
lingua galega 

▪ Comprende o concepto  
 normalización e explica o 

proceso normalizador do  
galego. 
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▪ n  ▪ A orixe e formación da lingua 
▪ o  galega. Etapas da historia 
▪ l  social da lingua galega desde 

os seus inicios ata 1916, e 
análise e comprensión das 
causas e consecuencias dos 
feitos máis relevantes. 

 
 
 
 

▪ Recoñecer os principias  
 elementos na orixe e 

f o r m a c i ó n   da  l i n g u a  g  
a l e g a , así como identificar  
as causas e consecuencias  
dos feitos máis relevantes da  
historia social da lingua desde  
os seus inicios ata 1916. 

 
 
 
 

▪ Recoñece os  ▪ CCL 
acontecementos  ▪ CSC 
relevantes da historia  ▪ CD 
social da lingua galega desde 
os seus inicios ata 1916. 

▪ Identifica  as 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

 
 
 
▪ n ▪ Situación sociolingüística e ▪ Describir a situación ▪ Coñece  a  lexislación ▪ CCL 
▪ o legal das linguas do Estado sociolingüística e legal das estatal e autonómica que ▪ CSC 

español linguas do Estado español. regula a utilización do galego 
e a súa promoción. 

 
▪ n ▪ Prexuízos lingüísticos. ▪ Identificar os prexuízos ▪   Coñece o que é un ▪ CCL 
▪ o lingüísticos e analizar a prexuízo, detecta e analiza a ▪ CSC 

situación persoal en presenza de prexuízos de 
relación a eles. carácter sociocultural e 

sociopolítico cara ao  
galego na súa práctica  
lingüística e na do seu  
contorno. 

 
▪ n  ▪ R e c o ñ e c e m e n t o e  ▪ Identificar e clasificar as 
▪ o  valoración dos principais  variantes diastráticas do 

fenómenos que caracterizan as  galego, recoñecer os 
variedades xeográficas,  t r a z o s da  v a r i e d a d e 
diastráticas e diafásicas da  estándar da lingua galega, 
lingua galega e da función da  valorala como variante 
lingua estándar, uso  unificadora e apreciar a 
normalizado da variante  variante diatópica propia. 
dialectal propia da zona e 
utilización e valoración da  
variante estándar da lingua en  
situacións de carácter formal. 

 
▪   Identifica e clasifica as  ▪ CCL 

variantes diastráticas do  ▪ CSC  
galego. 

▪ Recoñece os trazos da  
 variedade estándar da 

lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

▪ Rexeita os prexuízos  
 sobre as variedades 

dialectais e utiliza os  
trazos propios da súa zona. 

 
 

B. 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
▪ h 
▪ l 

▪ Identificación e comprensión 
das distintas épocas e 
períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade 
Media ata 1916. 

▪ Identificar e comprender as 
d i s t i n t a s  é p o c a s  e 
períodos da literatura 
galega desde as súas orixes 
na Idade Media ata 1916. 

▪ Identifica as distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media 
ata 1916. 

▪ Comprende e explica 
razoadamente as distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala 
os seus principais trazos 
característicos. 

▪ CCL 
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▪ h 
▪ l 

▪ Selección, lectura autónoma e 
comentario de textos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 
1916 

▪ Seleccionar, ler 
autonomamente, Comentar 
textos representativos  d a 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e relacionar o 
seu contido co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada 
período. 

▪ Selecciona, seguindo 
criterios razoados, textos 
r e p r e s e n t a t i v o s  da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 para a 
súa lectura. 

▪ 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 histó 
rico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega 
correspondente. 

▪ C o m e n t a , d e f o r m a 
guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, sinala 
os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co 
contexto h i s t ó r i co, 
cultural  e sociolingüístico do 
período da literatura galega 
correspondente. 

 
▪ Compara textos literarios 

dunha mesma época ou 
período ou de diferentes épo 
cas e períodos atendendo 
aos seus principais contidos, 
sinala os 
seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
da(s) época ( s ) ou do ( s ) 
período(s). 

▪ CCL 

 

66 



68 

 

 
 

▪ h ▪ Lecturas expresivas e ▪ Ler expresiva e ▪ Le expresiva, comprensiva ▪ CCL 
▪ l comprensivas, audicións e comprensivamente,   facer e/ou dramatizadamente 

lecturas dramatizadas de audicións e ler textos narrativos, poéticos, 
textos narrativos, poéticos, dramatizadamente textos teatrais e ensaísticos 
teatrais e ensaísticos narrativos , poéticos , r e p r e s e n t a t i v o s  da 
representativos da literatura teatrais e ensaísticos da literatura galega desde a 
galega desde a Idade Media ata literatura galega desde a Idade Idade Media ata 1916. 
1916. Media ata 1916. ▪ . Participa con proveito de 

audicións  de textos 
narrativos ,  poéticos , 
teatrais e ensaísticos 
r e p r e s e n t a t i v o s  da  
literatura galega desde a  
Idade Media  ata  1916  e  
escribe/debate , 
argumentadamente, sobre  
aspectos literarios básicos  
destes. 

 
 
▪ h ▪ Elaboración de traballos ▪ E l a b o r a r  t r a b a l l o s ▪ Elabora traballos individual ▪ CCL 
▪ l individuais e/ou en grupo, nos individuais e/ou en grupo, nos e/ou colectivamente, nos que 
▪ b  que se describan e analicen  que se  describan  e 

textos literarios  analicen textos 
representativos da literatura  r e p r e s e n t a t i v o s  d a 
galega desde a Idade Media ata  literatura galega desde a Idade 
1916.  Media ata 1916. 

se   d e s c r i b e n  e analizan 
textos r e p r e s e n t a t i v o s 
d a literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

 
 
▪ h ▪ Consulta de  fontes  básicas de ▪ Consultar  fontes   básicas de ▪ C o n s u l t a  f o n t e s  de ▪ CCL 
▪ l información  e información e familiarizarse información básicas para a ▪ CD 
▪ e familiarización coas TIC para cos recursos das TIC para a realización de traballos 

a realización de traballos e realización de traballos e cita sinxelos e cita axeitada 
cita axeitada destas. axeitada destas. destas. 

▪ Emprego de diferentes 
recursos básicos das TIC  
para a realización de  
traballos sinxelos e cita  
axeitada destes. 

 
▪ h ▪ Creación ou recreación de ▪ Crear ou recrear textos ▪ Crea ou recrea textos ▪ CCL 
▪ l textos sinxelos de intención sinxelos de intención sinxelos de intención ▪ CCEC 

literaria partindo  das literaria partindo das literaria partindo das 
características  dos características   dos c a r a c t e r í s t i c a s  d o s 
traballados na aula co fin de traballados na aula co  fin de traballados na aula. 
desenvolver o gusto pola escrita desenvolver  o  gusto p o l a 
e a capacidade de expresión e s c r i t a e a capacidade 
dos sentimentos e xuízos. de expresión dos sentimentos 

e xuízos. 
 
 
 

4.3.3. Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia de 3º de ESO 

Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de contidos, que deben ser 

adquiridos para superar a materia. Son os seguintes: 

 

LGB1. Comprende, interpreta e produce textos orais con coherencia, cohesión e corrección fonética e 
prosódica ,coa axuda das TIC, respectando as regras de interacción e identificando prexuízos e linguaxes 

discriminatorias (CCL, CD,CAA). 

LGB2. Comprende, interpreta e produce textos escritos con coherencia, cohesión e corrección ortográfica,  

elaborando esquemas e resumos e utilizando recursos das bibliotecas e as TIC (CCL, CAA, CD, CMCCT). 
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LGB3. Utiliza un vocabulario amplo e as regras ortográficas e morfolóxicas do idioma (CCL). 

 

LGB3. Recoñece as clases de palabras e as súas funcións sintácticas, así como os principais procedementos 

de cohesión textual. (CCL, CMCCT). 

LGB4. Coñece a situación sociolingüística de Galicia e a súa relación co mundo lusófono así como a 

importancia do plurilingüismo e a ecoloxía lingüística (CCL, CSC, CCEC). 

 

LGB4. Coñece a historia social da lingua galega desde os seus inicios até 1916 (CCL, CCEC). 

 

LGB5. Le obras e textos representativos da literatura galega da Idade Media a 1916. Coméntaas e expresa a 

súa opinión con claridade e coherencia. Produce textos de intención literaria (CCL, CCEC, CSIEE). 
 
 

4.3.4. Temporalización 

Todos os estándares traballaranse en cada avaliación. Ao contarmos co libro de texto, que inclúe todos os bloques  

reflectidos por estes estándares en todas as súas unidades, teremos en conta a distribución que aquí se fai. A  

materia repártese en 12 unidades de xeito que, como norma xeral, en cada trimestre se impartirán 4  

(aproximadamente 3 sesións por unidade).Esta división pode sufrir modificacións en función do ritmo de  

aprendizaxe e das características de cada grupo; tamén o profesor ou profesora poderá decidir a organización da  

materia de xeito que, sen esquecer os contidos, os estándares e os obxectivos perseguidos, teña unha certa  

liberdade á hora de tratalos. Hai que destacar que o apartado ortográfico se terá en conta durante todo o curso,  

valorándose o uso correcto da redacción, puntuación, ortografía, etc., en todos os traballos, exercicios e exames  

realizados polo alumnado. Penalizaranse segundo os criterios expostos nos criterios de cualificación, os erros  

cometidos neste apartado. 

 

4.3.5. Indicadores de logro 

LGB1. É quen de comprender textos orais.  

 É quen de producir textos orais. 

É quen de manexar as TIC para a produción de textos. 

Respecta as regras de interacción. 

Utiliza correctamente a fonética e a prosodia. 

LGB2. Elabora resumos e esquemas. 

Elabora textos escritos de diversa tipoloxía. 

Utiliza as bibliotecas e as TIC para as súas producións escritas 

LGB3. Utiliza un vocabulario amplo. 

Utiliza as regras ortográficas e morfolóxicas correctamente. 
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LGB4.  Recoñece as clases de palabras e as súas funcións.  

 Recoñece os mecanismos de cohesión textual. 

LGB4.  Coñece a situación sociolingüística de Galicia. 

Recoñece a relación de Galicia e a lusofonía. 
 
Recoñece a importancia do plurilingüismo e de ecoloxía lingüística. 

 
LGB4.  Coñece a historia social da lingua galega das súas orixes a 1916. 

Reflexiona sobre a situación sociolingüística de Galicia ao longo da súa historia. LGB5.   Le comprensivamente textos da literatura galega desde a 

Idade Media ata 1916.  

 Expresa as súas opinións sobre as lecturas oralmente e por escrito Elabora  

 textos de intención artística baseándose nas lecturas efectuadas. 

 
 

Como pautas para as rúbricas que avalían os estándares poderían utilizarse as seguintes: 
 
Non alcanza o estándar: non acada ningunha ou case ningunha das competencias. Equivalería a Insuficiente. 
 
Logra  o estándar sen acadar completamente todas as competencias. Equivalería a Suficiente. 
 
Logra o estándar con certa seguridade, acadando todas as competencias. Equivalería a Ben. 

Logra o estándar e acada as competencias correspondentes de maneira clara. Equivalería a Notable. 

Logra o estándar e adquire con brillantez as competencias. Equivalería a Sobresaliente. 

 

4.3.6. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

LGB1. En cada avaliación, comprensión e interpretación de textos orais. 

Produción de textos orais coherentes e cohesionados e correctos fonética e prosodicamente. 

Utilización das TIC para a elaboración de textos orais. 

Respecto das regras de interacción que rexen a comunicación oral. 

LGB2.  En cada avaliación, comprensión, e interpretación  de textos escritos. 

En cada avaliación, produción de textos escritos coherentes e cohesionados. 

En cada avaliación, elaboración de esquemas e resumos.  

Uso da biblioteca e as TIC para a elaboración de textos escritos. 

LGB3. Uso, en cada exercicio, traballo ou exame dun vocabulario amplo e adecuado.  

Uso, en cada exercicio, traballo  ou exame, das regras ortográficas e morfolóxicas.  

LGB4.  Ao longo do curso, recoñecemento das clases de palabras en textos e exercicios. 

 

69 



71 

 

 

Recoñecemento das funcións das clases de palabras en textos e exercicios. 
 

Recoñecemento dos procedementos de cohesión en textos e exercicios. 

LGB4.  Comprensión, ao longo do curso, dos principais conceptos de Sociolingüística. 

Reflexión sobre a situación sociolingüística de Galicia. 

Comprensión das relacións entre Galicia e a lusofonía. 

Recoñecemento da importancia do plurilingüismo e da ecoloxía lingüística. 

LGB5.  Coñecemento da historia social do galego desde as súas orixes ata 1916 a partir de textos. 

Reflexión, en probas orais e escritas sobre a historia social do galego das súas orixes ata 1916. 

LGB5.   Exposición de opinións, orais e escritas sobre os textos lidos. 

Elaboración de textos de intención artística inspirados nos lidos. 
 
 

4.3.7. Elementos transversais 

 

Os elementos transversais que traballaremos fundamentalmente na nosa materia son a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual e as TIC, o emprendemento, a igualdade, a prevención de calquera tipo de violencia, a 

non discriminación por calquera circunstancia e o fomento da igualdade de oportunidades. 

A expresión oral trátase en todos os estándares excepto no 2 e no 6. Na nosa materia a expresión forma parte 

substancial do currículo: a elaboración e exposición de textos, de xeito individual e colectivo, é a maneira de tratar 

este elemento transversal. Ao contarse coa axuda das TIC e os medios audiovisuais, estaría traballándose tamén 

estoutro elemento transversal. 

Tamén o emprendemento é tratable, especialmente nos estándares 1, 2, 3, porque obriga ao alumnado a enfrontar  

a empresa de elaborar textos, facelos atractivos, correctos, e expoñelos de xeito eficaz, vencendo medos,  

investigando, poñendo en común cos compañeiros e compañeiras. Isto último desenvolve tamén o fomento das  

relacións igualitarias, cívicas, non discriminatorias e non violentas porque obriga ao alumnado a dialogar, a chegar a  

acordos, respectar as diferenzas de todo tipo. Como se pode observar, estamos tratando á vez practicamente todos  

os elementos transversais. 

A expresión escrita, eixo dos estándares 2, 3 e 6, tamén se combina, ao desenvolverse estes estándares, coa non 

discriminación, porque se fomenta o uso non sexista do idioma; a lectura de textos, literarios ou de calquera outro 

tipo, onde se aprecie algún tipo de discriminación ou violencia, dará lugar á reflexión para erradicar posibles 

prexuízos ou actitudes violentas no alumnado. Estes elementos estaremos tratándoos tamén nos estándares 5 e 6, 

especialmente no relativo á non discriminación por motivo de lingua, o que axuda a reflexionar sobre a riqueza que 

supón a diversidade lingüística e os contactos con outras culturas. 
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LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 4º DE ESO. 
 

4.4.1. Obxectivos da materia de Lingua galega e literatura de 4º de ESO 

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

intencións comunicativas. 

Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais con fonética correcta.  

Participar en situacións do ámbito académico, manifestando a súa opinión e mostrando respecto cara ás 

dos demais. 

Aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais e informais e de forma individual ou grupal. 

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

sobre temas da vida cotiá ou académica. 

Realizar exposicións orais coa axuda das TIC. 

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

comunicativas. 
 
Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando prexuízos. 

Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e para producir 

creacións propias. 

Producir en calquera formato, textos de varios ámbitos con coherencia, cohesión, adecuación e  
corrección. 

Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 
 
Utilizar dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas. 

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

Identificar os mecanismos de cohesión textual. 

Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos de acordo con eses parámetros. 

Coñecer e aplicar as regras ortográficas. 

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

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

Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia. 

Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega de 1916 á actualidade. 

Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado. 

Recoñecer e valorar as variedades da lingua e identificar a estándar como unificadora. 
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Identificar os distintos períodos e autores da literatura galega de 1916 á actualidade. 

Ler textos de distintos xéneros da literatura galega de 1916 á actualidade. 

Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados cos distintos períodos da literatura galega de 1916 á 

actualidade. 
 
(Re)crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados en clase. 
 

4.4.2. Contidos en relación cos obxectivos da etapa 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos dos medios de comunicación audiovisual, especialmente 

argumentativos (Obxectivos d, e, h). 

B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios audiovisuais (obxectivos d, e, h). 

 
B1.3. Comprensión e interpretación de textos académicos de tipo expositivo e argumentativo 

(obxectivos d, e, h). 

B1.4. Comprensión e interpretación de textos orais de varios tipos (obxectivos d, e). 
 
B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, con actitude de interese, respecto e 
cooperación (obxectivos a, c, d, h). 

B1.6. Participación nas producións orais con fonética e prosodia correctas, con actitude crítica ante 

prexuízos asociables a ela (obxectivos h, n). 

B1.7. Produción de textos orais espontáneos axeitados á situación e intención comunicativas, con 

coherencia, cohesión e corrección (obxectivos h, n). 

B1.8. Escoita crítica e reflexiva para identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias (obxectivos a, c, d, 
h). 

B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo de estratexias para producir textos orais e falar en 
público coa axuda das TIC (obxectivos a, b, e, g, h, n). 
 

B1.10. Recoñecemento dos erros de expresión oral aplicando coñecementos gramaticais (obxectivos b, 
h). 

B1.11. Participación activa e argumentada en debates de actualidade (obxectivos a, c, d, h). 
 
B1.12. Participación en interaccións orais en diversos rexistros (obxectivos a, d, h, m). 

B1.13. Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe e interacción social (obxectivos h, n).  
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

B2.1. Uso de estratexias para facilitar a lectura comprensiva e crítica de textos (obxectivos b, f, h). 

B2.2. Comprensión de textos do ámbito laboral, administrativo e comercial (obxectivos d, e, h). 

B2.3. Comprensión de textos do ámbito académico (obxectivos d, e, h). 
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B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos (obxectivos d, e, h). 
 
B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión (obxectivos d, e, h). 

B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes transmitidas pola publicidade (obxectivos d, e, h).  

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos discriminatorios (obxectivos c, d, h).  

B2.8. Uso autónomo das TIC e as bibliotecas para ampliar información (obxectivos b, e, f, h).  

B2.9. Uso de técnicas para producir textos escritos adecuados, coherentes, ben cohesionados 

(planificación, organización, redacción e revisión)(obxectivos b, f, h). 

B2.10. Uso das TIC para difundir escritos propios e coñecer outros alleos (obxectivos b, e, f, h).  

 
B2.11. Produción, en calquera soporte, de textos da vida cotiá, así como dos ámbitos laboral, 

administrativo e comercial (obxectivos b, e, h). 

B2.12. Produción, en calquera soporte, de cartas ao director e artigos de opinión (obxectivos b, e, h). 

B2.13. Composición, en calquera soporte, de textos argumentativos (obxectivos b, e, h). 

B2.14. Valoración da escritura como instrumento de aprendizaxe, relación social e enriquecemento 

persoal (obxectivos d, h). 
 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

B3.1. Uso de léxico amplo incorporando vocabulario temático (obxectivos b, e). 

B3.2. Recoñecemento e uso de formas verbais (obxectivos b, e). 

B3.3. Recoñecemento e uso de procedementos de creación de palabras (obxectivos b, e, i). 

B3.4. Fonoloxía do galego e posibles interferencias (obxectivos a, d, e). 

 

B3.5. Uso de dicionarios e outras fontes de consulta en calquera soporte sobre cuestión semánticas e 
normativas (obxectivos b, e, l). 

B3.6. Aplicación das normas ortográficas e morfolóxicas (obxectivos b, e). 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación (obxectivo e). 

B3.8. Tipos de oración segundo a natureza do predicado (obxectivos b, e). 
 
B3.9. Uso dos conectores textuais máis comúns e dos mecanismos de cohesión textual (obxectivos e, h). 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto e construción de textos tendo en conta a disposición dos 

parágrafos (obxectivo e). 

B3.11. Identificación dos trazos que permiten clasificar os textos, especialmente os argumentativos 
(obxectivos a, b, e). 
 
B3.12. Adecuación dos textos en función co contexto, tema e tipo de texto (obxectivos b, e). 
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B3.13. Participación en proxectos plurilingües relacionados cos elementos transversais e nos que se 

eviten estereotipos (obxectivos b, e, h). 

B3.14. Identificación e uso progresivo dos coñecementos sobre linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada (obxectivos b, e). 
 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

 

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

(obxectivos m, n). 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade (obxectivos m, n). 

B4.3. A lusofonía no século XXI (obxectivos m, n). 

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia; tendencias de evolución (obxectivos m, n). 

B4.5. O proceso de normalización; desenvolvemento de actitudes positivas e consciencia das 

potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da nosa lingua (obxectivos m, 

n). 

B4.6. Etapas da historia social do galego de 1916 á actualidade (obxectivos m, n). 

B4.7. Situación das linguas de España (obxectivos m, n). 

B4.8. Os prexuízos lingüísticos  (obxectivos m ,n). 

 
B4.9. Recoñecemento e valoración das variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas e da lingua 

estándar; uso normalizado da variedade dialectal da zona propia e uso do estándar en situación formais 

(obxectivos m, n). 
 

Bloque 5. Educación literaria. 

 

B5.1. Comprensión dos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 á actualidade (obxectivo h). 

 
B5.2. Selección, lectura e comentario de obras representativas da Literatura Galega de 1916 á 

actualidade (obxectivo h). 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos desde 1916 á actualidade (obxectivo h). 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos 

literarios da nosa literatura de 1916 á actualidade (obxectivos b, h). 

B5.5. Consulta de formas variadas de información, incluídas as TIC, para realizar traballos e cita axeitada 
delas (obxectivos e, h). 

B5.6. Recreación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 

aula(obxectivos h, l). 

 

4.4.3. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe en relación coas competencias 

clave Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 
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Criterios de avaliación 

B1.1. Identificar a intención comunicativa, o tema, a tese e os argumentos de textos dos medios de 

comunicación. 
Estándares de aprendizaxe 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios audiovisuais, identifica propósito, a  
tese e argumentos, determina o tema e recoñece a intención comunicativa (Competencia clave CCL). 

LGB1.1.2. Distingue a estrutura, o tema e as ideas principais e secundarias das mensaxes orais 

(Competencia clave CCL). 

LGB1.1.3. Analiza criticamente textos procedentes dos medios de comunicación, como noticias e debates 

(Competencias clave CCL, CAA). 
 
 

Criterios de avaliación 

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

persuasión. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais (Competencias clave 

CCL, CAA). 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais nos planos fónico, morfosintáctico e léxico- 

semántico (Competencias clave CCL, CSEIEE). 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, especialmente a imaxe e o son en anuncios publicitarios ou 

en calquera outra mensaxe oral (Competencias clave CLL, CCEC). 
 
 

Criterios de avaliación 

B1.3. Comprender e utilizar textos orais expositivos e argumentativos do ámbito académico. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos das intervencións orais académicas e 
elabora un esquema ou resumo (Competencias clave CCL, CAA). 
 
 

Criterios de avaliación 

B1.4. Comprender e interpretar diferentes tipos de discurso orais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, idea principal e secundarias de calquera texto oral, 
estándar ou dialectal (Competencia clave CCL). 
 
 

Criterios de avaliación 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a claridade expositiva e as normas de cortesía en intervencións orais 

espontáneas ou planificadas. 
 
Estándares de aprendizaxe 

LGB1.5.1. Identificación dos recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso 
(Competencia clave CCL). 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas de cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas 

(Competencias clave CCL, CSC). 
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LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos e de linguaxe corporal, así como o 

autocontrol das emocións ao falar en público (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 
 
Criterios de avaliación 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correctas con actitude crítica ante os prexuízos 

asociables a ela. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.6.1. Recoñece a pronuncia correcta, identifica erros e produce discursos orais que respecten as 

regras fonéticas e prosódicas do idioma (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita os prexuízos asociables á pronuncia da nosa lingua (Competencias clave 
CAA, CSC). 

LGB1.6.3. Usa, se se posúe, a variedade dialectal propia (Competencias clave CCL, CCEC). 

Criterios de avaliación 

B1.7. Producir textos orais axeitados á situación e intención, con coherencia, cohesión e corrección. 
Estándares de aprendizaxe 

LGB1.7.1.Produce textos orais adecuados á situación e intención comunicativa con coherencia, cohesión e 

corrección (Competencias clave CLL, CSC). 

LGB1.7.2. Participa en intervencións orais respectando as regras morfosintácticas e fonéticas 
(Competencias clave CLL, CSC). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do idioma (Competencias 

clave CCL). 

Criterios de avaliación 
 

B1.8. Manifesta actitude crítica que permite identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias. 
Estándares de aprendizaxe 

LGB1.8.1. Ten postura crítica ante mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación 

(Competencias clave CCL, CAA). 
 
LGB1.8.2. Rexeita usos lingüísticos discriminatorios (Competencias clave CCL,  
CSC). 
 
Criterios de avaliación 

B1.9. Realiza exposicións orais planificadas con axuda das TIC. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa borradores e esquemas (Estándares de 
aprendizaxe CAA, CCL). 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara, ordenada e gramaticalmente correcta (Competencia 

clave CCL). 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á intención comunicativa (Competencia clave CCL). 
 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos, a linguaxe corporal e o autocontrol das 
emocións ao falar en público (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse, revisa o texto e elabora unha boa  

 presentación(Competencias clave CD, CAA, CCL). 
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Criterios de avaliación 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á mellora da expresión oral. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.10.1. Recoñece erros nos discursos propios e alleos para evitalos (Competencias clave CCL, CAA).  
 

Criterios de avaliación 

B1.11. Participar en debates de actualidade. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións 
dos interlocutores (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB1.11.2. Aplica as normas de cortesía na comunicación oral e emprega unha linguaxe non 
discriminatoria (Competencias clave CCL, CSC). 
 
 

Criterios de avaliación 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, social ou da vida cotiá en rexistros 

formal, neutro e informal. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situación variadas (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE,  

CCEC). 
 
Criterios de avaliación 

B2.13. Valorar a lingua oral como instrumento útil na aprendizaxe e as relación sociais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.13.1. Identifica os valores da lingua oral como instrumento útil na aprendizaxe e para relacionarse e 

enriquecer como persoa (Competencias clave CCL, CAA, CSC, CSIEE). 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 
 

Criterios de avaliación 

B2.1. Empregar estratexias para facilitar a lectura comprensiva e crítica. 

Estándares de aprendizaxe 
LGB2.1.1. Emprega estratexias para facilitar a análise do contido (Competencias clave CCL,CAA). 
 

LGB2.1.2. Aplica coñecementos lingüísticos, dicionarios e outras fontes de documentación para solucionar 
problemas de comprensión (Competencias clave CCL). 

LGB2.1.3.  Elabora o esquema xerarquizado das ideas dun texto (Competencias clave CCL). 

LGB2.1.4. Entende o significado de palabras cultas e incorpóraas ao seu vocabulario (Competencias 

clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos dos ámbitos laboral, administrativo e comercial. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos dos ámbitos laboral, 
administrativo e comercial (Competencia clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 
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B2.3. Comprender e interpretar textos do ámbito académico, tanto materiais de consulta como libros de 

texto ou recursos de internet. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.3.1. Comprende textos relacionados co ámbito académico, tanto materiais de consulta como libros 

de texto e recursos de internet (Competencias clave CCL, CD). 
 

Criterios de avaliación 

B2.4. Comprender e  interpretar  textos argumentativos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos (Competencias clave  
CCL). 

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto 

(Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión (carta ao director, editorial, columna e artigo 
de opinión). 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos artigos xornalísticos de opinión (Competencias clave 
CCL, CSC). 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e 

persuasión (Competencias clave CCL, CSC). 
 

Criterios de avaliación 

 

B2.6. Comprende as mensaxes implícitas e explícitas dos textos publicitarios. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta es mensaxes explícitas e implícitas dos textos publicitarios 
(Competencias clave CCL, CSC). 

LGB2.6.2. Reflexiona criticamente sobre as mensaxes persuasivas dos medios de comunicación 

(Competencias clave CCL, CSC). 
 

Criterios de avaliación 

 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou linguaxes discriminatorias. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou linguaxes discriminatorias 

(Competencias clave CCL, CSC). 
 
 

Criterios de avaliación 

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información impresa ou  
dixital. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais 
en distintos soportes (Competencias clave CCL, CD, CSC). 
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LGB2.8.2. Sérvese dos recursos das bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos 

seus escritos (Competencias clave CCL, CD, CAA). 
 
 
Criterios de avaliación 

B2.9. Empregar estratexias para producir escritos adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o 

punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (Competencia clave  

CCL). 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo 
(Competencias clave CCL). 
LGB2.9.3. Utiliza os conectores e elementos de cohesión (Competencias clave CCL). 

LGB2.9.4. Coñece as normas ortográficas e morfolóxicas e sérvese de dicionarios, gramáticas, etc. 

Para aplicalas correctamente (Competencias clave CCL, CD). 
LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización do texto, a ortografía e a gramática así 
como a presentación son correctas (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, difundir os textos propios, 
coñecer outros e intercambiar opinión. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección de textos (Competencias clave CCL, CD, CAA). 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos traballos académicos 

(Competencias clave CCL, CD). 

LGB2.10.3. Usa as TIC para divulgar textos propios, alleos e intercambios de opinión (Competencias 

clave CCL, CD, CSC). 
 

Criterios de avaliación 

B2.11. Producir textos dos ámbitos laboral, administrativo e comercial en distintos soportes. 
Estándares de aprendizaxe 

LGB2.11.1. Produce textos dos ámbitos laboral, administrativo e comercial en distintos soportes 

(Competencias clave CCL, CD, CSC). 
 
 

Criterios de avaliación 

B2.12. Producir, en calquera soporte, cartas ao director e artigos de opinión. 
Estándares de aprendizaxe 

B2.12.1. Crea, en calquera soporte, cartas á dirección ou columnas de opinión (Competencias clave 

CCL, CD, CSC). 
 
Criterios de avaliación 

B2.13. Producir, en calquera soporte, textos argumentativos, a partir de informacións diversas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.13.1. Elaborar, en calquera soporte, textos argumentativos, a partir de información obtida en 
calquera soporte (Competencias clave CCL, CD, CSC). 

LGB2.13.2. Crear, en calquera soporte, un texto argumentativo a partir dun tema dado sen documentación 

previa (Competencias clave CCL, CD). 
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LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen parafrasear o texto de partida 

(Competencias clave CCL). 
 
Criterios de avaliación 

B2.14. Valorar a escritura como instrumento da aprendizaxe, relacións sociais e desenvolvemento do  

individuo. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.14.1. Valora a escritura como ferramenta para organizar os pensamentos, relacionarse e 

enriquecerse persoalmente (Competencias clave CCL, CSC, CCEC). 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua. 
 

Criterios de avaliación 

B3.1.  Recoñecer  os  valores  de  léxico  preciso  e  fraseoloxía. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.1.1. Recoñece e usa léxico preciso de diferentes categorías gramaticais (Competencias clave 
CCL, CAA). 

LGB3.1.2. Recoñece e usa fraseoloxía (Competencias clave CCL,  
CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.2. Recoñecer e usar as formas verbais e as perífrases. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.2.1. Recoñece e usa as formas verbais e as perífrases (Competencias clave CCL,  
CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos morfemas 
identificar a súa procedencia grega ou latina. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.3.1. Recoñece os procedementos de creación de palabras (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB3.3.2. Crea palabras novas cos procedementos de creación léxica (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB3.3.3. Recoñece os valores dos prefixos e sufixos e as súas posibilidades para crear novas palabras 
(Competencias clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 
 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.4.1. recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, especialmente a entoación, as 
vogais de grao medio e o n velar (Competencias clave CCL, CAA). 
 
Criterios de avaliación 

B3.5. Usar dicionarios e outras fontes de consulta en calquera soporte para resolver dúbidas, progresar 

na aprendizaxe e aumentar vocabulario. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.5.1. Usa dicionarios e outras fontes de consulta, en calquera soporte, para resolver dúbidas, 

progresar na aprendizaxe autónoma e ampliar vocabulario (Competencias clave CCL, CD). 
 

Criterios de avaliación 
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B3.6. Aplica as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas nos discursos orais e escritos 
(Competencia clave CCL, CAA). 
 
Criterios de avaliación 

B3.7. Usar correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica. 
Estándares de aprendizaxe 

LGB3.7.1. Usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica (Competencias clave  

CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións identificando as principais regras de combinación impostas 
polos verbos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que os organiza sintáctica e 
semanticamente (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos 

(Competencia clave CCL). 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega (Competencia clave  

CCL). 

LGB3.8.4. Clasifica as oracións segundo a estrutura do predicado (Competencia clave CCL). 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.9. Recoñecer e usar os nexos textuais de diverso tipo e os mecanismos gramaticais e léxicos de 

cohesión interna. 
 
Estándares de aprendizaxe 

LGB3.9.1. Recoñece e usa os nexos textuais de diverso tipo e os mecanismos gramaticais e léxicos de 

cohesión interna (Competencias clave CCL, CAA). 
 

Criterios de avaliación 

B3.10. Identifica en textos alleos ou propios a estrutura, construción, parágrafos e progresión temática e 

elabora textos de acordo con estes parámetros. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto en construcións propias e alleas (Competencias clave CCL). 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos en construcións propias e alleas 

(Competencias clave CCL, CAA). 

LGB3.10.3. Elabora textos con estrutura axeitada, divididos en parágrafos e empregando mecanismos de 

progresión temática (Competencias clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B3.11. Identificar os trazos que distinguen os xéneros textuais, especialmente os argumentativos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.11.1. Identifica os trazos dos diferentes xéneros textuais, especialmente os argumentativos para 
aplicalos nos propios (Competencias clave CCL). 
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LGB3.11.2. Recoñece nun texto e emprega nas producións propias os procedementos lingüísticos para 
expresar a subxectividade (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, o tema e o xénero e elabora producións  

propias. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación dos textos e elabora producións en función do contexto, o tema e o 

xénero textual (Competencias clave CCL, CAA). 
 

Criterios de avaliación 

B.3.13. Participar en proxectos nos que se utilicen varias linguas relacionados cos elementos transversais e 

nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 
 
Estándares de aprendizaxe 

LGB3.13.1. Participa en proxectos nos que se utilicen varias linguas, relacionados cos elementos 

transversais e eviten estereotipos lingüísticos ou culturais (Competencias clave CCL, CAA). 
 
 

Criterios de avaliación 

B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas e usar os coñecementos para 

solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos para mellorar a comprensión e produción textual en 

calquera lingua (Competencias clave CCL, CAA). 
 
 

Bloque 4.Lingua e sociedade. 
 

Criterios de avaliación 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo, apreciar o 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e describir o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo e 
argumenta a súa postura (Competencias clave CCL, CCEC). 
LGB4.1.2.  Valora  o  plurilingüismo  inclusivo,  desde  a  lingua  propia  e  argumenta  a  súa  postura 

(Competencias clave CCL). 

LGB4.1.3. Coñece os territorios lusófonos e describe a súa importancia no século XXI (Competencias 
clave CCL, CSC). 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos en rede en portugués (Competencias clave 

CCL, CSC, CD). 

Criterios de avaliación 

B4.2. Describir e analizar a presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos e tendencias d  
evolución. 
 
Estándares de aprendizaxe 
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LGB4.2.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística (Competencias clave 

CCL, CSC). 

LGB4.2.2. Describe a situación sociolingüística actual (Competencias clave CCL, CSC). 
 
LGB4.2.3. Analiza as tendencias de evolución da lingua (Competencias clave CCL,  
CSC). 
 
Criterios de avaliación 

B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e asumir a importancia da contribución individual 
no desenvolvemento da lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta a necesidade de continuar con este 
proceso (Competencias clave CCL, CSC). 
LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.3.3. Analiza a súa práctica lingüística e valora a importancia de contribuír á normalización da lingua 

galega (Competencia clave CSC). 

LGB4.3.4.  Coñece  os  principais  axentes  normalizadores  en  Galicia  e  valora  a  súa  importancia 

(Competencias clave CCL, CSC). 
 
 

Criterios de avaliación 

B4.4. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega e 

sinalar as diferentes etapas desde 1916. 
 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.4.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e 

elabora textos expositivos (Competencias clave CCL, CCEC). 

LGB4.4.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 

(Competencias clave CCL, CCEC). 

LGB4.4.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 

1916 (Competencias clave CCL, CCEC). 

LGB4.4.4. Interpreta información dos medios e das TIC relacionados coa historia social da lingua galega 

desde 1916 (Competencias clave CCL, CCEC, CD). 
 

Criterios de avaliación 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
Estándares de aprendizaxe 

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza criticamente 
textos (literarios, xornalísticos) e documentos audiovisuais que traten a situación sociolingüística de 
España (Competencias clave CCL, CD). 
 
 
Criterios de avaliación 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. Estándares de 

aprendizaxe 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua, especialmente a galega e 
rebáteos con argumentación axeitada (Competencias clave CCL, CSC). 
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LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos e rebáteos argumentadamente 

(Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos das variedades xeográficas, diastrárticas e diafásicas 

da lingua e da función da lingua estándar. 
 
Estándares de aprendizaxe 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos das variedades xeográficas da lingua (Competencias clave 

CCL, CSC). 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua (Competencias clave CCL). 

LGB4.7.3. Valora a estándar como variedade unificadora (Competencias clave CCL). 

 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua como símbolo da riqueza lingüística e cultural e 
rexeita prexuízos (Competencias clave CSC). 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas (Competencias clave CCL, CSC). 
 

Bloque 5. Educación literaria. 

 

Criterios de avaliación 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da Literatura Galega de  1916 á 

actualidade. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.1.1. Identifica os períodos e xeracións da literatura galega de 1916 á actualidade (Competencias 

clave CCL). 

LGB5.1.2. Comprende os períodos da literatura galega de  1916 á actualidade sinalando os seus 

principais trazos (Competencias clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da Literatura Galega de 1916 á 

actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico e sociolingüístico de cada período. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.2.1. Selecciona obras representativas da Literatura Galega de 1916 á actualidade para a súa 

lectura (Competencias clave CCL). 

LGB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou  textos  representativos  da  Literatura  Galega  de  1916  á 

actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico correspondente (Competencias clave CCL). 

LGB5.2.3. Comenta textos e obras da Literatura Galega de 1916 á actualidade e compara textos literarios 

do mesmo ou diferentes períodos literarios (Competencia clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, ensaísticos e teatrais da Literatura Galega de 1916 á actualidade. 
 
Estándares de aprendizaxe 
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LGB5.3.1. Le expresiva, comprensivamente e/ou dramatizadamente textos narrativos, líricos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos da Literatura Galega de 1916 á actualidade (Competencias clave CCL). 
 
Criterios de avaliación 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos representativos 

da Literatura Galega de 1916 á actualidade. 
 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 

representativos da Literatura Galega de 1916 á actualidade (Competencia clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de traballos e cita 

axeitada destes. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destes 

(Competencias clave CCL). 

LGB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes 

(Competencias clave CCL, CD). 
 
 
Criterios de avaliación 
 

B5.6. (Re)crear textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula para 
desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.6.1. (Re)crea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula 

(Competencias clave CCL, CCEC). 

LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación (Competencias clave CCL,  

CCEC). 
 
 

4.4.4. Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia 

 
 

Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de contidos, que 

deben ser adquiridos para superar a materia. Son os seguintes: 

LGB1. Comprende, interpreta e produce textos orais con coherencia, cohesión e corrección fonética e 

prosódica, coa axuda das TIC, respectando as regras de interacción e identificando prexuízos e linguaxes 

discriminatorias (CCL, CD, CAA). 

LGB2. Comprende, interpreta e produce textos escritos con coherencia, cohesión e corrección ortográfica,  

elaborando esquemas e resumos e utilizando recursos das bibliotecas e as TIC (CCL, CD, CMCCT, CAA). 

LGB3. Utiliza un vocabulario amplo e as regras ortográficas e morfolóxicas do idioma (CCL). 
 

LGB3. Recoñece as clases de palabras, a súa forma as súas funcións sintácticas, as unidades sintácticas e 
os seus tipos (CCL, CMCCT). 
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LGB4. Coñece a situación sociolingüística de Galicia e a súa relación co mundo lusófono, así como a 

importancia do plurilingüismo (CCL, CSC, CCEC). 

LGB4. Coñece a historia social da lingua galega desde 1916 á actualidade (CCL, CCEC). 
 
LGB5. Le obras e textos representativos da literatura galega de 1916 á actualidade. Coméntaas e expresa  
a súa opinión con claridade e coherencia. Produce textos de intención literaria (CCL, CCEC, CSIEE). 
 

4.4.5. Indicadores de logro 

LGB1. . É quen de comprender textos orais. É 

quen de producir textos orais. 

É quen de manexar as TIC para a produción de  

0textos. Respecta as regras de interacción. 

Utiliza correctamente a fonética e a prosodia.  

LGB2. . Elabora resumos e esquemas.  

Elabora textos escritos de diversa tipoloxía. 

Utiliza as bibliotecas e as TIC para as súas producións  

escritas. 

LGB3. . Utiliza un vocabulario amplo. 
 
Utiliza as regras ortográficas e morfolóxicas correctamente. 

LGB4. . Recoñece as clases de palabras, a súa forma e as súas funcións. 

Recoñece as unidades sintácticas e os seus tipos. 

Recoñece os mecanismos de cohesión textual. 

LGB4. . Coñece a situación sociolingüística de Galicia. 

Coñece a relación de Galicia e a lusofonía.  

Recoñece a importancia do plurilingüismo. 

LGB4. . Coñece a historia social da lingua galega de 1916 á actualidade.  

Reflexiona sobre a situación sociolingüística de Galicia ao longo da súa  

historia. 

LGB5.. Le comprensivamente textos da literatura galega de 1916 á actualidade.  

Expresa as súas opinións sobre as lecturas oralmente e por escrito.  

Elabora textos de intención artística baseándose nas lecturas efectuadas. 
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Como pautas para as rúbricas que avalían os estándares poderían utilizarse as seguintes: 

 
   Non alcanza o estándar: non acada ningunha ou case ningunha das competencias. Equivalería a  

 Insuficiente. 

   Logra o estándar sen acadar completamente todas as competencias. Equivalería a Suficiente.  

   Logra o estándar con certa seguridade, acadando todas as competencias. Equivalería a Ben. 

   Logra o estándar e acada as competencias correspondentes de maneira clara. Equivalería a  

 Notable. 
 

   Logra o estándar e adquire con brillantez as competencias. Equivalería a Sobresaliente. 
 

4.4.6. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

LGB1.  . En cada avaliación, comprensión e  interpretación de textos orais. 

. Produción de textos orais coherentes e cohesionados e correctos fonética e prosodicamente. . 

Utilización das TIC para a elaboración de textos orais. 

. Respecto das regras de interacción que rexen a comunicación oral. 

LGB2. . En cada avaliación, comprensión, e interpretación  de textos escritos. 
 
. En cada avaliación, produción de textos escritos coherentes e cohesionados. 
 
. En cada avaliación, elaboración de esquemas e resumos. 
 
. Uso das bibliotecas e as TIC para a elaboración de textos escritos. 
 
LGB3.. Uso, en cada exercicio, traballo ou exame dun vocabulario amplo. 

. Uso, en cada exercicio, traballo  ou exame, das regras ortográficas e morfolóxicas. 

LGB4.. Ao longo do curso, recoñecemento das clases de palabras en textos e exercicios. . 

Recoñecemento das unidades sintácticas e os seus tipos en textos e exercicios. . 

Recoñecemento dos procedementos de cohesión en textos e exercicios.  

LGB4.. Comprensión, ao longo do curso, dos principais conceptos de Sociolingüística. . 

Reflexión sobre a situación sociolingüística de Galicia. 

. Comprensión das relacións entre Galicia e a lusofonía. 
 
. Recoñecemento da importancia do plurilingüismo e da ecoloxía lingüística. 
 
LGB5.. Coñecemento da historia social do galego de 1916  á actualidade a partir de textos. 
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. Reflexión, en probas orais e escritas, sobre a historia social do galego de 1916 á actualidade. 

LGB5.. Exposición de opinións, orais e escritas sobre os textos lidos. 

. Elaboración de textos  de intención artística inspirados nos lidos. 
 

4.4.7. Temporalización 

Todos os estándares traballaranse en cada avaliación. Ao contarmos co libro de texto, que inclúe todos os 

bloques reflectidos por estes estándares en todas as súas unidades, teremos en conta a distribución que 

aquí se fai. A materia repártese en 12 unidades de xeito que, como norma xeral, en cada trimestre se 

impartirán 4 (aproximadamente 10 sesións por unidade).Esta división pode sufrir modificacións en función 

do ritmo de aprendizaxe e das características de cada grupo; tamén o profesor ou profesora poderá 

decidir a organización da materia de xeito que, sen esquecer os contidos, os estándares e os obxectivos 

perseguidos, teña unha certa liberdade á hora de tratalos. Hai que destacar que o apartado ortográfico se 

terá en conta durante todo o curso, valorándose o uso correcto da redacción, puntuación, ortografía, etc., 

en todos os traballos, exercicios e exames realizados polo alumnado. Penalizaranse segundo os criterios 

expostos nos criterios de cualificación, os erros cometidos neste apartado. 

 

4.4.8. Elementos transversais 

 

Os elementos transversais que traballaremos fundamentalmente na nosa materia son a expresión oral e  

escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, o emprendemento, a igualdade, a prevención de calquera  

tipo de violencia, a non discriminación por calquera circunstancia e o fomento da igualdade de  

oportunidades. 

A expresión oral trátase en todos os estándares excepto no 2 e no 6. Na nosa materia a expresión forma 

parte substancial do currículo: a elaboración e exposición de textos, de xeito individual e colectivo, é a 

maneira de tratar este elemento transversal. Ao contarse coa axuda das TIC e os medios audiovisuais, 

estaría traballándose tamén estoutro elemento transversal. 

Tamén o emprendemento é tratable, especialmente nos estándares 1, 2, 3, porque obriga ao alumnado a 

enfrontar a empresa de elaborar textos, facelos atractivos, correctos, e expoñelos de xeito eficaz, 

vencendo medos, investigando, poñendo en común cos compañeiros e compañeiras. Isto último 

desenvolve tamén o fomento das relacións igualitarias, cívicas, non discriminatorias e non violentas 

porque obriga ao alumnado a dialogar, a chegar a acordos, respectar as diferenzas de todo tipo. Como se 

pode observar, estamos tratando á vez practicamente todos os elementos transversais. 

A expresión escrita, eixo dos estándares 2, 3 e 6, tamén se combina, ao desenvolverse estes estándares,  

coa non discriminación, porque se fomenta o uso non sexista do idioma; a lectura de textos, literarios ou  

de calquera outro tipo, onde se aprecie algún tipo de discriminación ou violencia, dará lugar á reflexión  

 

88 



90 

 

 

para erradicar posibles prexuízos ou actitudes violentas no alumnado. Estes elementos estaremos  

tratándoos tamén nos estándares 5 e 6, especialmente no relativo á non discriminación por motivo de  

lingua, o que axuda a reflexionar sobre a riqueza que supón a diversidade lingüíst ica e os contactos con  

outras culturas. 

 
 

4.4.9. Contidos mínimos 

 
 
Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos orais de diversa tipoloxía. 

 
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa e participativa con actitude de interese, cooperación e  

respecto. 

Valoración de producións orais emitidas cunha fonética galega. Uso correcto da nosa lingua nas 

intervencións orais. 

Construción de discursos adecuados a diferentes rexistros, coherentes e ben organizados. 

Produción, coa axuda das TIC, de textos orais de diferente tipoloxía.  

Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos escritos de diferente tipoloxía. 

Lectura fluída, en voz alta, respectando os patróns fonéticos do galego.  

Produción, en calquera formato, de textos escritos de diferente tipoloxía.  

Uso correcto das normas ortográficas e morfolóxicas nos escritos. 

Recoñecemento das clases de palabras, a súa morfoloxía, as funcións sintácticas e as unidades que as 

desempeñan, así como as unidades sintácticas e os seus tipos. 

Valoración da diversidade lingüística e da lusofonía. 
 

Coñecemento da situación sociolingüística do galego, co desenvolvemento de actitudes positivas cara ao 
seu proceso normalizador e ás súas variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas. 
 
Coñecemento da historia da situación social da lingua galega desde 1916 á actualidade. 

Coñecemento das características das diferentes etapas da Literatura galega desde 1916 á actualidade. 

Selección, lectura e comentario de textos representativos da Literatura Galega desde 1916 á actualidade. 

Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados nas aulas. 

 

89 



91 

 

 
 
 

5 -PROGRAMACIÓNS DE LINGUA E LITERATURA DE BACHARELATO 

 

5.1 Obxectivos curriculares do Bacharelato 
 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 
 

  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. 

  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. 

  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 violenci a  

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. 

 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

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

  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. 

  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

  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. Afianzar o  
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espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

   Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de  

 formación e enriquecemento cultural. 

   Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e  

 impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

   Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa  
 conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
5.2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

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. 

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 alumnado, 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 clave. 

Os criterios de avaliación, concretizados nunha serie de estándares de aprendizaxe, convértense no 

vehículo idóneo para determinar o grao de consecución dos obxectivos e das competencias.  

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño establece as seguintes competencias clave son: 

 
  Comunicación lingüística (CCL) 

  Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)   

Competencia dixital (CD) 

  Aprender a aprender (CAA) 

  Competencia sociais e cívicas (CSC) 

  Sentido e iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)   

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Por tanto, competencia é a posesión de coñecementos, habilidades, valores, destrezas e actitudes  

necesarios para desenvolverse nun contexto e poder utilizalos actuando con eficacia no  

desenvolvemento de actividades, tarefas e na resolución de problemas relacionados co mesmo  

contexto. 
 

91 



93 

 

 
 
 
 
 

6. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHARELATO 

 

6.1. Contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias 

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode 

entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, xunto cos 

contidos tal e como se recolle a continuación. 

 
 

6.1.1 -Obxectivos 

. Comprender, interpretar e valorar textos orais e escritos de diferente tipoloxía. . 

Elaborar textos escritos de diversa tipoloxía. 

. Desenvolver habilidades de escoita con interese e respecto. . 

Expoñer oralmente textos de diversa tipoloxía. 

. Usar correctamente de xeito oral e escrito a nosa lingua e valorala positivamente. . 

Buscar e seleccionar información coa axuda das TIC. 

. Identificar as clases de palabras e as súas funcións sintácticas. . 

Coñecer os principais conceptos de sociolingüística. 

.Coñecer e valorar a diversidade lingüística, o plurilingüismo e a nosa relación coa lusofonía. . 

Coñecer a literatura galega desde as súas orixes deica o Rexurdimento. 

 

6.1.2 -Contidos en relación cos obxectivos da etapa 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

.B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa 

(Obxectivos b, d, e). 

.B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre temas 

especializados do ámbito académico (Obxectivos b, d, e). 

.B1.3.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  procedentes  dos  medios  de 

comunicación social (entrevistas, documentais, series películas)(Obxectivos b ,d ,e ,h).  

.B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de  cooperación e 

de respecto (Obxectivos a, b, e, 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, corrección, coa axuda das  
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TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao falaren público (Obxectivos b,  

e, g, i, m). 

.B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito académico e de divulgación 

científica e cultural (Obxectivos e, g, i, l). 

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

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección (Obxectivos e, h). 

.B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema 

de actualidade (Obxectivos a, b, e, m). 

.B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida 

cotiá, en diferentes rexistros (Obxectivos a, b, e, m). 

.B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e  

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas (Obxectivos b, d, e).  

.B1.11. Participación nas producións orais con fonética e prosodia correctas, valoración desta 

pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela (Obxectivos b, e). 

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

 

.B2.1. Aplicación de coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para comprend er, 

analizar e comentar o texto na súa integridade (Obxectivos b, f, h). 

.B2.2. Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e cohesionados, axustados ás 

normas gramaticais e ben presentados (Obxectivos b, h). 

.B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do ámbito académico e 

de divulgación científica e cultural (Obxectivos b, d, e, h). 

.B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de comunicación social 

publicitarios e periodísticos de carácter informativo e de opinión (Obxectivos b, c, d, h).  

.B2.5.  Análise  de  textos  descritivos:  intención  comunicativa,  estrutura  formal  e  de  contido  e 

características lingüísticas (Obxectivos b, f, h). 
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.B2.6. Análise dos textos expositivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e 

características lingüísticas (Obxectivos b, f, h). 

.B2.7.  Análise  dos  textos  narrativos:  intención  comunicativa,  estrutura  formal  e  de  contido  e 

características lingüísticas (Obxectivos b, f, h). 

.B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido e 

características lingüísticas (Obxectivos b, f, h). 

 
 
.B2.9. Análise dos textos dialogados: intención comunicativa (Obxectivos b, f, h).  

 

.B2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior 

revisión e organización dos textos cos recursos que ofrecen as TIC (Obxectivos b, e, f, h).  

 
 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

 
 

.B3.1.  Coñecemento  e  reflexión  sobre os principais conceptos de     Lingüística 
Xeral: 

comunicación, linguaxe, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas lingüísticas (Obxectivo e).  

.B3.2. Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no uso da lingua  

en distintos ámbitos e valoración da importancia de usar o rexistro adecuado á situación comunicativa  

(Obxectivos a, b, e). 

.B3.3. Produción de textos orais ou escritos dos diferentes xéneros cun correcto nivel de corrección 

gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección (Obxectivos a, b, c, e).  

 
.B3.4. Caracterización morfolóxica, semántica e sintáctica do substantivo e do adxectivo (Obxectivo e).  
 

.B3.5. Coñecemento, tipos e caracterización dos determinantes (Obxectivo e). 

.B3.6. Recoñecemento, descrición e uso  do verbo e as perífrases verbais (Obxectivo e). 

.B3.7. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais (Obxectivo e). 

 

.B3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do adverbio e as locucións adverbiais (Obxectivo e). 
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.B3.9 Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos pronomes (Obxectivos e). 

.B3.10. Participación en proxectos nos que se utilicen varias linguas, curriculares ou presentes no 

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

culturais (Obxectivos b, e, h). 

.B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver una 

competencia comunicativa integrada (Obxectivos b, e). 

 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

 
 

.B4.1. As funcións sociais da lingua (Obxectivos ñ, o). 
 
 
.B4.2. A diversidade lingüística no mundo, Europa e a Península Ibérica (Obxectivos ñ, o). 
 
 
.B4.3. A lusofonía (Obxectivos ñ, o). 

 

.B4.4. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada. Conflito lingüístico e  

diglosia. 

O ecolingüismo (Obxectivos ñ, o). 

.B4.5. Historia da lingua: do latín ao galego, a situación lingüística antes da romanización, o substrato, o 

estrato latino: (principais evolucións fonéticas do latín ao galego), a romanización, o nacemento das 

linguas romances, o superestrato) (Obxectivos ñ, o). 

 

.B4.6. Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais; familias léxicas irregulares (Obxectivos ñ, o). 

 

.B4.7. Historia da lingua: o Galego Antigo  (Idade Media), emerxencia e declive, características 

lingüísticas, contexto histórico e cultural e situación sociolingüística (Obxectivos ñ, o).  

B4.8. Historia da lingua: o Galego Medio, a dialectalización da lingua, contexto histórico e cultural, 

situación sociolingüística e características lingüísticas (Obxectivos ñ, o). 

.B4.9. Historia da lingua: o Galego Moderno (do século XIX até 1916), contexto histórico e cultural, 

situación sociolingüística e características lingüísticas (Obxectivos ñ, o). 
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Bloque 5. A literatura. 

.B5.1. Definición dos conceptos Literatura e texto literario, caracterización dos diferentes xéneros e 

análise dos seus principais recursos formais e descrición da cronoloxía xeral da Historia da Literatura 

Galega (Obxectivos h, l). 

.B5.2. Definición da Literatura Galega de Tradición Oral e as súas principais concrecións xenéricas, 

relación histórica da súa vitalidade e das principais manifestacións e compilacións realizadas nos 

diferentes períodos históricos até a actualidade (Obxectivos h, l ). 

.B5.3. A literatura medieval: contextualización sociohistórica e sociolingüística das súas orixes,  

definición das características principais e análise da lírica profana, a relixiosa e a prosa medieval  

(Obxectivos h, l). 

.B5.4. Lectura de textos significativos da literatura medieval, identificación das súas características 

temáticas e formais e relación co contexto e mais oxénero ao que pertencen (Obxectivos h, l). 

.B5.5. A literatura do Galego Medio (séculos XVI, XVII e XVIII) : contextualización da produción desta 

etapa e descrición e análise das principais obras e autores (Obxectivos h, l). 

.B5.6.  Lectura de textos significativos  da literatura  do Galego  Medio,  identificación  das súas  

características temáticas e formais e relación co contexto e mais o xénero ao que pertencen  

(Obxectivos h, l). 

.B5.7  A  literatura  do  Rexurdimento:  contextualización  da  produción  do  Prerrexurdimento  e  o  

Rexurdimento pleno até 1916 e descrición e análise das principais obras e autores deste período  

(Obxectivos h, l). 

.B5.8. Lectura de textos significativos dos principais autores do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 

pleno e os comezos do século XX até 1916, identificación das súas características temáticas e formais e 

relación co contexto e mais o xénero ao que pertencen (Obxectivos h, l). 

6.1.3. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. Relación coas competencias clave. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

 

Criterios de avaliación 
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.B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais. 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto  

oral, formal ou informal, na variedade estándar ou en calquera variedade dialectal (Competencias  

clave CCL). 

.LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas, mapas conceptuais 

(Competencias clave CCL, CAA). 

.LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona, emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza 

Competencias clave CAA). 

 
Criterios de avaliación 

 

.B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo argumentativo sobre temas 

especializados (conferencias, clases, charlas…) 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á comprensión de 

textos orais (Competencias clave CCL, CAA). 

.LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación, charla ou 

conferencia (Competencias clave CCL, CSC). 

.LGB1.2.3. Recoñece as estratexias de organización do contido nunha exposición oral sobre un tema 

do ámbito académico ou de divulgación científica e cultural (Competencia clave CAA). 

.LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas para aclarar ou ampliar ideas 

que se desprenden dunha exposición oral (Competencia clave CAA). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación 

(entrevistas, documentais, series, películas). 
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Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais dos programas de radio e televisión 

(entrevistas, documentais, series, películas) (Competencias clave CCL, CSC, CCEC). 

.LGB1.3.2. Identifica as características dos principais xéneros informativos e de opinión dos medios de 

comunicación social (Competencias clave CCL, CSC). 

 

.LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais (Competencias clave CCL, CAA, CSC). 
 
 

Criterios de avaliación 

.B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que proporcionan 

adecuación, coherencia e cohesión ao texto. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso 

(Competencia clave CCL). 

.LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as 

quendas e as opinións alleas (Competencia clave CSC). 

.LGB1.4.3. Recoñece a importancia da prosodia (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe  

corporal adecuada e o autocontrol das emocións ao falar en público (Competencias clave CSC, CCL,  

CSIEE). 

 

Criterios de avaliación 

B.1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do  currículo ou tema de  

actualidade adecuadas á situación e á intención comunicativa con coherencia, cohesión e corrección,  

coa axuda das TIC, así como de elementos non verbais e co control das emocións ao falar en público.  

 
 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB1.5.1. Planifica os textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e cohesionados 

(Competencia clave CCL). 
 

98 



100 

 

 

 

 

.LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas (Competencias 

clave CAA, CSIEE). 

.LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical (Competencia 

clave CCL). 

 

.LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á intención comunicativa (Competencias clave CCL, CSC). 

 

.LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos, a linguaxe corporal e o autocontrol das 

emocións ao falar en público (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 

.LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 

elaborar una presentación atractiva e innovadora (Competencias clave CAA, CD, CCL). 

 

Criterios de avaliación 

.B1.6. Expoñer oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do ámbito académico 

ou de divulgación científica e cultural. 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical (Competencia 

clave CCL). 

.LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras 

comodín (Competencia clave CCL). 

 

.LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos expositivos (Competencias clave CCL,  

CSC). 

.LGB1.6.4.  Adecúa  o  texto  segundo  a  intención  comunicativa,  o  tema  e  o  xénero  textual 

(Competencias clave CSC, CSIEE). 

 

Criterios de avaliación 

 

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

comunicativa, con coherencia, cohesión e corrección. 

 

Estándares de aprendizaxe 
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.LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e intención 

comunicativa, con coherencia, cohesión e corrección (Competencias clave CCL, CSC). 

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

morfosintácticas da lingua, especialmente a colocación do pronome átono e a fonética galega 

(Competencia clave CCL). 

.LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións do galego: infinitivo conxugado e 

fraseoloxía adecuada (Competencia clave CCL). 

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

CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun 

tema de actualidade. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións 

dos interlocutores (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 

.LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as 

opinións e emprega unha linguaxe non discriminatoria (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida cotiá, 

nun rexistro formal, neutro ou informal. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.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 (Competencias clave CAA, CCL, CSC, CSIEE).  
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Criterios de avaliación 

 

.B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer en 

exposicións propias e alleas dificultades expresivas. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.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 (Competencias clave CCL, CAA). 

.LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo (Competencias clave 

CAA, CSEIEE). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar 

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

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción  

oral allea e produce discursos orais que respecten a prosodia e fonética galega (Competencias clave  

CCL, CAA). 

.LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos asociables á pronuncia propia da 

lingua galega (Competencias clave CAA, CCL, CSC). 

.LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como variedade habitual do seu 

contexto (Competencias clave CAA, CCL, CSC). 

 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 
 
 

Criterios de avaliación 
 

101 



103 

 

 

 

 

.B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para 

comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais 

(Estándares de aprendizaxe CCL, CAA). 

.LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do autor e emite 

opinión e xuízos sobre a mensaxe (Competencias clave CCL, CSC). 

.LGB2.1.3 Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas do 

texto (Competencias clave CCL). 

.LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión e 

complementar a información do texto (Competencias clave CCL, CD, CAA). 

Criterios de avaliación 
.B2.2. Compoñer producións escritas adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación. 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada 

(Competencia clave CCL) 

.LGB2.2.2. Identifica  e   describe as características lingüísticas dos distintos tipos de rexistro 
(Competencia clave CCL) 

..LGB2.2.3.Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas 

produción(Competencia clave CCL, CSC). 

.LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística (Competencia clave CCL). 

.LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas do galego (Competencia clave  

CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema 

especializado do ámbito académico ou de divulgación científica e cultural. 

 

Estándares de aprendizaxe 
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.LGB2.3.1.  Comprende,  interpreta  e sintetiza  o  contido  de  materiais  de  consulta  (dicionarios,  

enciclopedias…)e textos argumentativos e expositivos (ensaios)(Competencias clave CCL, CD, CAA). 

.LGB2.3.2. Identifica o tema, a estrutura de textos de carácter expositivo e argumentativo, de tema  

especializado, do ámbito académico ou de divulgación científica e cultural (Competencia clave CCL). 

.LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e secundarias de textos de carácer expositivo e 

argumentativo propios do ámbito académico (Competencia clave CCL). 

.LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos expositivos e argumentativos de tema 

especializado e valóraos en función da intención comunicativa do autor, do tema e do xénero textual 

(Competencia clave CAA). 

.LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical 

(Competencia clave CCL). 

.LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras 

comodín (Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 
.B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter 

informativo ou de opinión. 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de 

carácter informativo ou de opinión (Competencias clave CCL, CSC). 

.LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os elementos de persuasión dos anuncios 

(Competencias clave CCL, CSC). 

.LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e usos lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios 

(Competencias clave CCL, CSC). 

 
Criterios de avaliación 

 

.B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos ámbitos de 

uso. Estándares de aprendizaxe 
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.LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as  

características lingüísticas dos textos descritivos e produce outros textos similares (Competencia clave  

CCL). 

 
Criterios de avaliación 

 

.B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a distintos ámbitos de 

uso. Estándares de aprendizaxe 

.LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, e estrutura formal e de contido e as 

características lingüísticas dos textos expositivos (Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos ámbitos de 

uso. Estándares de aprendizaxe 

.LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 

características lingüísticas dos textos narrativos (Competencia clave CCL). 

 
Criterios de avaliación 

.B.2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a distintos ámbitos de  

uso. 
 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB.2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 

características lingüísticas dos textos argumentativos (Competencias clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B2.9. Caracterizar, identificar e producir textos dialogados pertencentes a distintos ámbitos de 

uso. Estándares de aprendizaxe 

.LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 

características lingüísticas dos textos dialogados (Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 
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.B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en fontes 

impresas e dixitais e con axuda de recursos das TIC. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante mediante fichas ou 

resumos (Competencias clave CCL, CD, CAA). 

.LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso de escritura con 

axuda de ferramentas dixitais (Competencias clave CCL, CD). 

.LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía (Competencias clave CCL, CD). 

 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 
 
 

Criterios de avaliación 

.B3.1. Verificar o coñecemento e a capacidade de reflexión sobre a lingua que posúe o 

alumnado. Estándares de aprendizaxe 

.LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos lingüísticos para comprender e analizar textos alleos 

de distintos ámbitos para producir, compor e revisar textos propios e de temáticas diversas vinculados á 

comunicación e á linguaxe (Competencia clave CCL). 

.LGB3.1.2.  Describe  os  principais  conceptos  de  lingüística:  comunicación,  linguaxe,  unidades 

lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas lingüísticas (Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais valorando a 

importancia de usar o rexistro adecuado a cada momento. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB3.2.1. Recoñece os rexistros en textos orais e escritos en función da intención comunicativa 

(Competencias clave CCL, CSC). 
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.LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa e aplícao 

nas súas producións orais e escritas (Competencias clave CCL, CSC). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correc to nivel de 

corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de 

corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección (Competencias 

clave CCL, CSIEE, CAA). 

 

Criterios de avaliación 

.B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos do substantivo e o adxectivo; explicar os seus 

usos e valores nos textos. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB3.4.1.  Identifica  e  explica  os  usos  e  valores  do  substantivo  e  o  adxectivo  nun  texto, 

relacionándoos coa intención comunicativa, coa tipoloxía textual e con outros compoñentes da 

situación comunicativa (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

 

.B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos dos determinantes, explicando os seus usos e 

valores nos textos. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relac iona a súa presenza coa  

intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes (Competencias clave  

CCL, CAA). 

 

Criterios de avaliación 
 

106 



108 

 

 

 

 

.B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos do verbo e as perífrases verbais e explicar os 

seus usos e valores nos textos. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e as perífrases verbais e relaciona a súa 

presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes 

(Competencias clave CCL, CAA). 

 

Criterios de avaliación 

.B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os 

diferentes conectores textuais. 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un 

texto (Competencias clave CCL, CAA). 

 
Criterios de avaliación 

 

.B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos do adverbio e explicar os seus usos e valores  

nos textos. 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e locucións adverbiais e relaciona a súa 

presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual así como con outros compoñentes 

(Competencias clave CCL, CAA). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos dos pronomes e explicar os seus usos e 

valores nos textos. 

 
Estándares de aprendizaxe 
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.LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza coa 

intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes (Competencias clave 

CCL, CAA). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B3.10. Participar en proxectos nos que se utilicen varias linguas, relacionados cos elementoa 

transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 
Estándares de aprendizaxe 

.LGB3.10.1. Participa en proxectos nos que se utilicen varias linguas e relacionadas cos elementos 

transversais, evita estereotipos lingüísticos e culturais e valora positivamente as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe (Competencias clave CCL, CAA, CD). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B3.11. 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 e para a produción de textos. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB3.11.1. Utiliza coñecementos lingüísticos desenvoltos no curso nunha das linguas, para mellorar a  

comprensión e produción de textos traballados en calquera das outras (Competencias clave CCL,  

CAA). 

 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 
 
 

Criterios de avaliación 

 

.B4.1. Distinguir as función sociais da lingua e determinar a situación do galego respecto a 

elas. Estándares de aprendizaxe 
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.LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas 

(Competencias clave CCL, CSC). 

 

Criterios de avaliación 

.B4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica, determinar o  

papel da lusofonía, distinguir conceptos básicos de contacto de linguas e describir os fundamentos do  

ecolingüismo. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB4.2.1.  Describe  a  diversidade  lingüística  no  mundo,  en  Europa  e  na  Península  Ibérica 

(Competencias clave CCL, CSC, CCEC). 

.LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía no século XXI e a súa importancia cultural e económica 

desde a perspectiva galega (Competencias clave CCL, CSC, CCEC). 

.LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e 

minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo (Competencias 

clave CCL, CSC, CCEC). 

 

Criterios de avaliación 

LG.B4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar exemplos, así como 

distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas correctamente. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo 

(Competencias clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

.B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do Galego antigo, o seu 

contexto e identificalo en textos. 

 
Estándares de aprendizaxe 

.LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do Galego Antigo 

(Competencia clave CCL). 
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.LGB4.5.2. Describe o contexto histórico e cultural do Galego Antigo así como a súa situación 

sociolingüística (Competencias clave CCL, CSC). 

 

Criterios de avaliación 

.B4.6. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do Galego Medio (ss. XVI-XVIII), describir o 

seu contexto e identificalo en textos. 

 
Estándares de aprendizaxe 

.LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do Galego Medio (ss. XVI-XVIII), 

describe o seu contexto e identifícao en textos (Competencia clave CCL). 

.LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do Galego Medio así como a súa situación 

sociolingüística (Competencias clave CCL, CSC). 

.LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no desenvolvemento 

posterior do galego (Competencias clave CCL, CSC). 

 
.LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios (Competencia clave  

CCL). 
 

Criterios de avaliación 

.B4.7. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do Galego Moderno (desde o século XIX 

até 1916), describir o seu contexto e identificalo en textos, elaborar traballos individuais ou en grupo 

nos que se describan e analicen textos anteriores a 1916. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego Moderno (desde o século 

XIX até 1916 (Competencia clave CCL). 

.LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do Galego Moderno (desde o século XIX até 1916) e 

a súa situación sociolingüística (Competencias clave CCL, CSC). 

.LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do Galego Moderno (desde o século XIX até 

1916) no desenvolvemento posterior da lingua (Competencias clave CCL, CSC).  

.LGB4.7.4. Identifica o Galego Moderno (desde o século XIX até 1916) en documentos non literarios e 

literarios (Competencia clave CCL). 

.LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e analizan textos 

anteriores a 1916 (Competencia clave CCL). 
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Bloque 5. A literatura. 

 
 

Criterios de avaliación 

 

.B5.1. Definir Literatura e texto literario, caracterizar os diferentes xéneros e analizar os seus principais 

recursos formais e describir a cronoloxía xeral da Historia da Literatura Galega. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB5.1.1. Define Literatura e texto literario, caracteriza os diferentes xéneros e analiza os principais  

recursos formais e describe a cronoloxía xeral da Historia da Literatura Galega (Competencias clave  

CCL). 

 

.LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 

estruturais definitorios (Competencias clave CCL). 

.LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores ou autoras e textos destacados da historia da Literatura 

Galega(Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B5.2. Definir Literatura galega de Tradición Oral e as súas principais concrecións xenéricas, historiar a 

súa vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes períodos históricos até 

a actualidade. 

 
 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB5.2.1. Define Literatura Galega de Tradición Oral e as súas principais concrecións xenéricas, 

concreta a historia da súa vitalidade e as principais manifestacións nos diferentes períodos históricos 

até a actualidade (Competencias clave CCL). 

.LGB.5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da Literatura Galega de Tradición Oral e 

identifica os seus principais trazos formais, estruturais e temáticos (Competencias clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 
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.B5.3.  Identificar,  analizar  e  describir  a  literatura  medieval:  contextualizar  sociohistórica  e 

sociolingüisticamente as súas orixes ,definir as características principais e analizar a lírica profana, a 

relixiosa e a prosa medieval. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB5.3.1.  Identifica,  analiza  e  describe  a  literatura  medieval:  contextualiza  sociohistórica  e 

sociolingüisticamente as súas orixes, define as características principais e analiza a lírica profana, a 

relixiosa e a prosa medieval (Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

.B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas características temáticas e 

formais e poñelas en relación co contexto e o xénero ao que pertencen. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural  

e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico (Competencia clave  

CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do Galego Medio  (séculos XVI, XVII e XVIII); 

contextualizar a produción desta etapa e describir e analizar as principais obras e autores. 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Galego Medio (séculos XVI, XVII e XVIII);  

contextualiza a produción desta etapa e describe e analiza as principais obras e autores (Competencia  

clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 
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.B5.6. Ler textos significativos da literatura do Galego Medio, identificar características temáticas e 

formais e poñelas en relación co contexto e o xénero ao que pertencen. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do Galego Medio, caracterízaos formal, 

estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co  contexto  sociohistórico  e  sociolingüístico 

(Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: contextualizar a produción do  

Prerrexurdimento e o Rexurdimento até 1916 e describir e analizar as principais obras deste período. 

 

Estándares de aprendizaxe 

.LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: contextualiza a produción do 

Prerrexurdimento e Rexurdimento pleno até 1916 e describe e analiza as principais obras e autores 

deste período (Competencia clave CCL). 

 

Criterios de avaliación 

 

.B5.8. Ler textos significativos dos principais autores do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno e 

os comezos do século XX até 1916, identificando as súas características temáticas e formais e 

poñelas en relación con contexto e máis o xénero ao que pertencen. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

.LGB5.8.1. Le e comenta textos significativos da literatura do Rexurdimento, caracterízaos formal, 

estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto (Competencias clave CCL). 

 
 

6.1.4. Concreción de estándares que forman parte dos perfís competenciais da materia. 

Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de contidos,  

dos que concretaremos a temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a 
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materia, os procedementos e instrumentos de avaliación, os niveis de adquisición de cada  

estándar (indicadores de logro)e os elementos transversais que se traballarán. Relaciónanse cos  

contidos mínimos esixibles. Reformulámolos e poñémolos en relación coas competencias clave. Son  

os seguintes: 

LGB1. Comprende, interpreta e produce textos orais e audiovisuais con coherencia, cohesión e  

corrección fonética e prosódica, coa axuda das TIC, respectando as regras de interacción (CCL, CD,  

CSC). 

LGB2. Comprende, interpreta e produce textos escritos con coherencia, cohesión e corrección 

ortográfica, elaborando resumos e esquemas que identifiquen o tema e a estrutura e utilizando 

recursos das bibliotecas e as TIC (CCL, CD, CAA, CMCCT). 

 
LGB3. Utiliza un vocabulario amplo e as regras ortográficas e morfolóxicas do idioma (CCL). 
 

LGB3. Recoñece as clases de palabras e as súas funcións sintácticas (CCL, CMCCT). 

LGB4. Coñece a situación sociolingüística de Galicia e a súa relación co mundo lusófono, así como a 

diversidade lingüística (CCL, CSC, CCEC). 

LGB4. Coñece a historia social da lingua galega desde os seus inicios até 1916 (CCL, CSC, CCEC). 

 

LGB5. Le obras e textos representativos da literatura galega da Idade Media a 1916; coméntaas e  

emite opinións coherentes e ben argumentadas. Coñece a literatura de tradición oral. (CCL, CCEC,  

CSIEE, CAA). 

 
 
 

6.1.4.Temporalización 

Impártense todos os estándares en todas as avaliacións. En cada sesión poden traballarse varios 

estándares. Ao contar coa axuda do libro de texto, que inclúe todos os bloques reflectidos por estes 

estándares en todas as súas unidades seguiremos a súa organización. Aínda que o ritmo deberá 

adaptarse ás características de cada grupo, tendo en conta que o libro de texto se divide en 16 

unidades, distribuiremos a materia en 5 unidades no primeiro e segundo trimestre e seis no terceiro. 

Porén pódese modificar esta orde en función das particularidades de cada grupo, procurando que a 

materia de cada un dos bloques estea presente en cada avaliación. 
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6.1.5. Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a Lingua 

galega e literatura de 1º de Bacharelato 

Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de contidos, que 

deben ser adquiridos para superar a materia. Son os seguintes: 

LGB1. Comprende, interpreta e produce textos orais e audiovisuais con coherencia, cohesión e  

corrección fonética e prosódica, coa axuda das TIC, respectando as regras de interacción (CCL, CD,  

CSC). 

LGB2. Comprende, interpreta e produce textos escritos con coherencia, cohesión e corrección 

ortográfica, elaborando resumos e esquemas que identifiquen o tema e a estrutura e utilizando 

recursos das bibliotecas e as TIC (CCL, CD, CAA, CMCCT). 

 

LGB3. Utiliza un vocabulario amplo e as regras ortográficas e morfolóxicas do idioma (CCL). 

4.LGB3. Recoñece as clases de palabras e as súas funcións sintácticas (CCL, CMCCT). 

LGB4. Coñece a situación sociolingüística de Galicia e a súa relación co mundo lusófono, así como a 

diversidade lingüística (CCL, CSC, CCEC). 

 

LGB4. Coñece a historia social da lingua galega desde os seus inicios até 1916 (CCL, CSC, CCEC). 

 

LGB5. Le obras e textos representativos da literatura galega da Idade Media a 1916; coméntaas e  

emite opinións coherentes e ben argumentadas. Coñece a literatura de tradición oral. (CCL, CCEC,  

CSIEE, CAA). 

 
 
 

6.1.6. Indicadores de logro 

LGB1. É quen de comprender textos orais. . 

É quen de producir textos orais. 

. É quen de manexar as TIC para a produción de textos. . 

Respecta as regras de interacción. 

. Utiliza correctamente a fonética e a prosodia. 
 
 
LGB2. . Elabora resumos e esquemas. 
 

. Elabora textos escritos de diversa tipoloxía. 
 

115 



117 

 

 

 

 

. Utiliza as bibliotecas e as TIC para as súas producións escritas. 

LGB3. . Utiliza un vocabulario amplo. 

. Utiliza as regras ortográficas e morfolóxicas correctamente.  

LGB4.  . Recoñece as clases de palabras e as súas funcións. 

 

. Recoñece os mecanismos de cohesión textual. 

LGB4. . Coñece a situación sociolingüística de Galicia. 
 

. Coñece a relación de Galicia e a lusofonía. 

. Recoñece a importancia da diversidade lingüística. 
LGB4.  . Coñece a historia social da lingua galega das súas orixes a 1916. 
 
 
. Reflexiona sobre a situación sociolingüística de Galicia ao longo da súa historia. 

LGB5. . Le  comprensivamente textos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
 

. Expresa as súas opinións sobre as lecturas oralmente e por escrito. 

. Elabora textos de intención artística baseándose nas lecturas efectuadas. . 

Coñece a literatura de tradición oral. 

 

Como pautas para as rúbricas que avalían os estándares poderían utilizarse as seguintes: 

 

Non alcanza o estándar: non acada ningunha ou case ningunha das competencias. Equivalería a 

Insuficiente. 

 

Logra o estándar sen acadar completamente todas as competencias. Equivalería a Suficiente. 
 

Logra o estándar con certa seguridade, acadando todas as competencias. Equivalería a Ben. 
 
 
Logra o estándar e acada as competencias correspondentes de maneira clara. Equivalería a Notable. 
 
 

Alcanza o estándar e adquire con brillantez as competencias. Equivalería a Sobresaliente. 
 
 

6.1.6. Contidos mínimos 
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Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais diversos, especialmente 

expositivos, argumentativos e dos medios de comunicación. 

 
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa  con actitude de interese, cooperación e respecto. 

 

Produción, coa axuda das TIC, de textos coherentes, correctos gramaticalmente e ben cohesionados 

sobre temas relacionados coa actualidade ou do currículo. 

 
Presentación oral de textos expositivos e/ou  argumentativos de diferentes ámbitos. 

 

Uso correcto da nosa lingua oral e valoración positiva da pronuncia con fonética e prosodia correctas, 

con actitude crítica ante os prexuízos asociables a ela. 

Comprensión e síntese de textos escritos, especialmente expositivos e argumentativos. 

 
 
Planificación  e  produción  de  textos  escritos  coherentes,  cohesionados  e  gramaticalmente  

correctos. 

Correcta utilización das regras ortográficas e morfolóxicas en calquera escrito. 

Análise e produción de textos escritos dos medios de comunicación e narrativos, descritivos e 

dialogados. 

 
 

Busca e selección de información coa axuda das TIC. 
 
 
Caracterización morfosintáctica e semántica das distintas clases de palabras. 
 

Coñecemento e definición dos principais conceptos de Sociolingüística. 
 
 
A diversidade lingüística, o plurilingüismo e a lusofonía. 

 

Historia da lingua: O substrato, do latín ao galego, o superestrato. O galego antigo (Idade Media). O 

galego medio (Séculos XVI, XVII, XVIII). O galego moderno (século XIX a 1916). 

 

A literatura de tradición oral. 
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A literatura medieval: xéneros e características de cada un. Lectura e comentario de textos 

significativos deste período. 

 

Lectura de textos significativos do galego medio. 

 

A literatura do Prerrexurdimento e do Rexurdimento, características e principais autores e autoras. 

Lectura e comentario de textos significativos deste período. Estudo das características da obra dos 

principais autores e autoras (Rosalía de Castro, Eduardo Pondal , Manuel Curros Enríquez ) e lectura 

comentada de textos escollidos. 

6.1.7. Concrecións metodolóxicas 

 

A sociedade actual, na que se insire o noso alumnado, require da cidadanía a capacidade de  

enfrontarse a unha grande cantidade de información; por este motivo, o seu tratamento é un dos  

obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de manexar diversos soportes e  

fontes, usar medios audiovisuais e informáticos para buscar, seleccionar, analizar e interpretar a  

información, así como desenvolver a capacidade crítica con respecto a ela. Ademais, especialmente  

neste nivel educativo, o alumnado debe ser capaz de ir facéndose progresivamente máis autónomo.  

Neste senso, o profesorado, ademais de utilizar, se o considerar útil, o libro de texto e calquera outro  

material de aula, poderá presentarlle ao seu alumnado unha selección de bibliografía e páxinas web  

que deberían manexar asiduamente como preparación para o seu futuro académico, previsiblemente  

universitario. Para desenvolver o currículo da nosa materia, proponse as seguintes orientacións  

metodolóxicas: 

Adoptar un enfoque comunicativo que faga do texto a unidade comunicativa fundamental e que  

favoreza o emprego do idioma en distintas función e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e  

estratexias lingüísticas serán obxecto de especial atención, sen desdeñar a reflexión e o coñecemento   

do código lingüístico. 

 

Proporcionar e traballar con textos de distinta natureza (literarios, expositivos, argumentativos…) 

 
 
Promover a utilización de diversas fontes para obter información. 

 

Propiciar as actividades que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, o discurso argumentativo e  

o espírito crítico e cooperativo; utilizar unha metodoloxía dinámica que axude ao alumnado a aprender 
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por si mesmo, a traballar individualmente e en equipo, oralmente e por escrito e a aplicar métodos de 

investigación apropiados. 

 

Ler, interpretar e valorar obras literarias. 
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7. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHARELATO 

 

7.2. 1. Obxectivos do curso 

Comprender, interpretar e valorar textos orais e escritos de diferente tipoloxía. 

Elaborar textos escritos de diversa tipoloxía. 

Desenvolver habilidades de escoita con interese e respecto. 

Expoñer oralmente textos de diversa tipoloxía. 

Usar correctamente de xeito oral e escrito a nosa lingua e valorala positivamente. 

Buscar e seleccionar información coa axuda das TIC. 

Identificar as clases de palabras e as súas funcións sintácticas. 

Coñecer os principais conceptos de sociolingüística. 

Coñecer e valorar a diversidade lingüística, o plurilingüismo e a nosa relación coa lusofonía. 

Coñecer a historia social da lingua galega de 1916 á actualidade. 

Coñecer a literatura galega de 1916 á actualidade. 

 

7.2.2. Contidos en relación cos obxectivos da  

etapa Bloque 1. Comunicación oral: falar e  

escoitar. 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de distinta natureza 

(Obxectivos d, e). 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre temas 
académicos (Obxectivos d, e, h, i). 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais dos medios de comunicación 

(Obxectivos d, e, g, h). 

B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, con actitude de interese, cooperación e 

respecto (Obxectivos a, b, e). 

B1.5. Produción planificada de textos orais coherentes, cohesionados, coa axuda das TIC, elementos 
non verbais e control das emocións ao falar en público (Obxectivos d, e, g, h, i, l).  

B1.6. Produción de discursos orais en intervencións espontáneas coherentes, cohesionados, 

correctos e axeitados á intención comunicativa (Obxectivo e). 

B1.7. Exposición oral de textos expositivos e argumentativos dos ámbitos académico e divulgativo 

científico e cultural (Obxectivos e, g, h, i). 

B1.8. Participación activa e argumentada en debates e/ou faladoiros nos que se expresen opinións 

(Obxectivos a, b, e). 
 

120 



122 

 

 
 
 
 
 

B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas variados en diferentes rexistros (Obxectivos a,  
b, c, e, l). 

B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas (Obxectivos b, d, e). 

B1.11. Participación en producións orais con fonética e prosodia correctas, valoración desta pronuncia e 

actitude crítica ante prexuízos asociables a ela (Obxectivo e). 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 
 

B2.1. Comprensión e produción de textos do ámbito académico, xornalístico e profesional (Obxectivos  
b, d, f, h). 

B2.2. Planificación, produción e revisión de textos de distintos ámbitos, adecuados, coherentes e 
cohesionados, axustados ás normas morfolóxicas e gramaticais e ben presentados (Obxectivos b, f,  
h). 

B2.3. Produción de traballos académicos individuais ou en grupo sobre temas do currículo ou 
actualidade (Obxectivos b, d, f, h). 

B2.4. Análise e comentario de textos expositivos e argumentativos de varios ámbitos (Obxectivos d, f, 
h). 

B2.5. Busca e selección de información de fontes bibliográficas ou dixitais, organización e revisión das 

producións con recursos das TIC (Obxectivos b, e, f, h). 

B2.6. Descrición e análise, en textos propios e alleos, dos procedementos básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión (Obxectivos b, f, h). 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

 

B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas e da fonética sintáctica (Obxectivo e). 
 
B3.2. Coñecemento e explicación das variedades dialectais de Galicia (Obxectivos d, e). 

B3.3. Análise e explicación do léxico e os seus procedementos de formación (Obxectivo e). 

B3.4. Coñecemento das unidades e funcións sintácticas (Obxectivo e).  

B3.5. Coñecemento das relacións e unidades sintácticas (Obxectivo e). 

B3.6. Participación en proxectos nos que se usen varias linguas relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten estereotipos (Obxectivos b, e, h). 

B3.7. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver una 

competencia lingüística integrada (Obxectivos b, e). 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 
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B4.1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos (Obxectivos m, n).  

B4.2. Elaboración de traballos individuais ou en grupo sobre cuestións sociolingüísticas (Obxectivos m, 
n). 

B4.3. A construción da variedade estándar (Obxectivos m, n, h). 
 
B4.4. As interferencias lingüísticas: os castelanismos (Obxectivos m, n, h). 
 
B4.5. Historia da lingua: o Galego Moderno (de 1916 a 1978), contexto histórico e cultural, situación 
sociolingüística e características lingüísticas (Obxectivos m, n). 

B4.6. Historia da lingua: o Galego Moderno (de 1978 á actualidade), contexto histórico e cultural, 

situación sociolingüística e legal e características lingüísticas (Obxectivos m, n). 

B4.7. Esquema das etapas da historia da lingua e principais características (Obxectivos m, n). 

B4.8. A evolución da conciencia lingüística (Obxectivos m, n). 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

B5.1. A literatura galega de 1916 a 1936:  

A poesía: autores de vangarda e outros. 

A prosa: autores das Irmandades, Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros autores. 

O teatro: autores das Irmandades, vangardas e Grupo Nós. (Obxectivos h, l). 

B5.2. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936, identificación  

das súas características temáticas e formais e relación co contexto histórico e sociolingüístico  

(Obxectivos h, l). 
 
B5.3. A literatura galega de 1936 a 1975: 
 
A poesía. A produción bélica e os autores do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das festas Minervais. 

A prosa: a produción bélica e os autores do exilio. Os renovadores da prosa: Fole, Blanco -Amor, 
Cunqueiro e Neira Vilas. A Nova Narrativa. Os autores dos primeiros 70. 
 
O teatro: o teatro do exilio. A Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

 
B5.4. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1936 a 1975. Identificación  

das súas características temáticas e formais e relación co contexto histórico e sociolingüístico  
(Obxectivos h, l). 

B5.5. A literatura galega de 1975 á actualidade: 
 
A poesía: temas, (sub)xéneros e estéticas dos principais autores dos 80, 90 e novo século. 
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A prosa: temas, (sub)xéneros e estéticas dos principais autores dos 80, 90 e novo século. 

 

O teatro: temas, (sub)xéneros e estéticas dos principais autores dos 80, 90e novo século (Obxectivos  

h, l). 

B5.6. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de  1975 á actualidade, 
identificación  das súas características  temáticas e  formais  e  relación co  contexto  histórico e 
sociolingüístico (Obxectivos h, l). 

B5.7. Análise e comentario, a través de probas ou traballos, de cando menos una obra de cada 

período (Obxectivos h, l). 

 

7.2.3. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe en relación coas competencias 

clave Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

Criterios de avaliación 

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 ideas 
principais e secundarias. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, 

producido na variedade estándar ou dialectal (Competencias clave CCL). 

LGB1.1.2. Recolle as ideas principais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas de conceptos 

(Competencias clave CCL). 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emita xuízos sobre discursos orais de distinta natureza 
(Competencias clave CAA). 

Criterios de avaliación 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos sobre temas 
especializados. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación (charla ou 
conferencia sobre temas académicos)(Competencias clave CCL, CAA). 

LGB1.2.2. Recoñece as estratexias de organización do contido nunha exposición oral sobre un tema 

do ámbito académico ou divulgativo (Competencias clave CAA). 

LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas para aclarar ou ampliar ideas 

(Competencias clave CCL, CAA). 
 

Criterios de avaliación 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais xornalísticos e publicitarios. 
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Estándares de aprendizaxe 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios audiovisuais 
(Competencias clave CCL, CAA). 

LGB1.3.2. Identifica as características dos xéneros informativos e de opinión dos medios de 
comunicación (Competencias clave CCL, CAA, CSC). 

LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais da publicidade (Competencias clave CCL, CSC). 

 
LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e o contido das mensaxes publicitarias e evita usos 

lingüísticos discriminatorios (Competencias clave CAA, CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, coherencia, cohesión claridade expositiva e normas de 
cortesía nas intervencións orais académicas, espontáneas ou planificadas. 
 
Estándares de aprendizaxe 

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso 

(Competencias clave CCL). 

LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas de cortesía na comunicación oral e respecta as opinión alleas 

(Competencias clave CSC, CAA). 

LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, a linguaxe corporal e o autocontrol das 

emocións ao falar en público (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 
 
 
Criterios de avaliación 
 

B1.5. Realizar intervencións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema de 
actualidade, con coherencia, cohesión corrección e adecuación, coa axuda das TIC, así como 
elementos non verbais e co control das emocións ao falar en público. 

Estándares de aprendizaxe 
 

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e cohesionados 
(Competencias clave CAA, CCL). 

LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e consulta borradores e esquemas (Competencia 

clave CAA). 

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical, cínguese ao 

tema e non divaga (Competencias clave CCL). 

LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos, a linguaxe corporal e o autocontrol das 
emocións ao falar en público (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 
 
LGB1.5.5. Exprésase con facilidade (Competencias clave CCL, CSIEE). 
 
LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa (Competencia clave CCL). 
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LGB1.5.7. Busca a complicidade do público e demostra seguridade ao responder preguntas 
(Competencia clave CSIEE). 

LGB1.5.8. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 

elaborar una presentación adecuada (Competencias clave CD, CCL, CAA). 
 
 

Criterios de avaliación 
 

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

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación comunicativa, 

con coherencia, cohesión e corrección (Competencias clave CCL). 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas e fonéticas da lingua (Competencias clave CCL). 

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións, fraseoloxía e formas propias do 
idioma (Competencias clave CCL). 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado (Competencia clave  

CCL). 
 

Criterios de avaliación 

 

B1.7. Expoñer oralmente, con rigor e claridade, un tema do ámbito académico ou divulgativo científico  

ou cultural. 

Estándares de aprendizaxe 
 

LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e fonética 
(Competencia clave CCL). 

LGB1.7.2. Emprega un léxico preciso e especializado e evita coloquialismos e palabras comodín 
(Competencia clave CCL). 
 
 
Criterios de avaliación 

 

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións sobre un tema 

de actualidade. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 
contribucións dos interlocutores (Competencias clave CCL, CAA, CSC). 
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LGB1.8.2. Aplica as normas de cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e opinión 
alleas e emprega linguaxe non discriminatoria (Competencias clave CCL, CSC). 
 
 

Criterios de avaliación 

 

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, social ou cotián, nun rexistro 

formal, neutro ou informal. 

Estándares de aprendizaxe 
 

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións da vida diaria, no estudo ou traballo e en 
conversas informais (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 
 
 
Criterios de avaliación 

 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora de expresión oral e 

recoñecer, en exposicións propias e alleas, as dificultades expresivas. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB1.10.1.   Recoñece   en   exposicións   propias   e   alleas   as   dificultades   expresivas 

(Competencias clave CAA, CCL). 
 
 

Criterios de avaliación 

 

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. 
 
Estándares de aprendizaxe 
 

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica erros na produción 
oral  e  produce  discursos  que  respecten  as  regras  prosódicas  e  fonéticas  da  lingua 
(Competencia clave CCL, CAA). 

LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos asociables á pronuncia propia 
do galego (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variedade dialectal propia e asúmea como habitual o seu 

contexto (Competencias clave CCL, CSC). 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 
 

Criterios de avaliación 

 

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos para interpretar e producir textos do 

ámbito académico, xornalístico, profesional ou empresarial. 
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Estándares de aprendizaxe 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas ou mapas de 

conceptos (Competencias clave CCL, CCA). 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa doo emisor en textos 

expositivos e argumentativos de distintos ámbitos (Competencia clave CCL). 

LGB2.1.3. Diferenza as ideas principais e secundarias e sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos de distintos ámbitos (Competencia clave CCL). 
 
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión dun 

texto e complementar as súas producións (Competencias clave CCL, CD, CAA). 
 

Criterios de avaliación 

 

B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos adecuados á situación e intención 

comunicativa con coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación. 

Estándares de aprendizaxe 
 

LGB2.2.1. Planifica os seus traballos e revisa o proceso de escritura para mellorar a produción 
final (Competencia clave CCL). 

LGB2.2.2. Produce textos de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, organizando os 

enunciados en secuencias ben cohesionadas (Competencias clave CCL, CSC). 
 

Criterios de avaliación 

 

B2.3. Realizar traballos académicos individuais ou en grupo sobre temas do currículo ou de 

actualidade social, científica ou cultural. 

Estándares de aprendizaxe 
 

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical 
(Competencia clave CCL). 

LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión á condicións da situación comunicativa e emprega os 

recursos do rexistro formal (Competencia clave CCL). 

LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita coloquialismos e palabras comodín (Competencia 

clave CCL). 

LGB2.3.4.  Organiza  os  seus  traballos,  e  defende  as  súas  opinión  con  argumentos 

(Competencias clave CCL, CSC). 
 

Criterios de avaliación 
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B2.4.  Analizar  e  comentar  textos  argumentativos  e  expositivos  do  ámbito  académico, 
xornalístico, profesional e empresarial. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB2.4.1. Describe os trazos lingüísticos de textos expositivos e argumentativos (Competencia 

clave CCL). 

LGB2.4.2. Recoñece e explica os estilos directo, indirecto e indirecto libre (Competencia 

clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

B2.5. Extraer información de fontes bibliográficas e dixitais e usar as TIC ao longo de todo o 

proceso de escritura. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e recompila os datos máis 

relevantes (Competencias clave 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 (Competencias clave CCL,  
CD). 

LGB2.5.3.  Utiliza  procesadores  de  textos  e  correctores  ortográficos  para  mellorar  a 
presentación e evitar erros (Competencias clave CCL, CD). 
 
 
Criterios de avaliación 

 

B2.6. Analizar os procedementos de adecuación, coherencia e cohesión en producións propias  

ou alleas. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB2.6.1.   Recoñece   e   utiliza   recursos   de   cohesión   gramatical   e   léxico-semántica 

(Competencias clave CCL, CAA). 

LGB2.6.2. Describe os diferentes tipos de rexistro (Competencias clave CCL, CAA). 
 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

 

Criterios de avaliación 

 

B3.1. Definir e identificar os fonemas  

do galego. 

Estándares de aprendizaxe 

 
LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas da lingua galega (Competencias clave CCL, CAA,  

CCEC). 
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LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas para facilitar a comunicación (Competencias clave 

CCL, CCEC). 
 

Criterios de avaliación 
 
B3.2. Coñecer as variedades dialectais, explicar os seus trazos en manifestacións orais ou 
escritas e valorar a diversidade lingüística como parte do patrimonio cultural. 
 
Estándares de aprendizaxe 

 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística como 

parte do patrimonio cultural (Competencias clave CCL, CCEC). 
 
 
Criterios de avaliación 
 

B3.3. Recoñecer e explicar os procesos de formación de palabras e aplicar os coñecementos 
adquiridos para enriquecer o vocabulario. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación de palabras (Competencias clave CCL,  
CAA). 
 
LGB3.3.2. Recoñece e analiza os tipos de morfemas (Competencias 

clave CAA). 
 
 

Criterios de avaliación 

B3.4. Explicar as unidades e funcións sintácticas e aplicar os coñecementos adquiridos na 

produción de textos. 

Estándares de aprendizaxe 

 
LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas e as súas relacións (Competencia 

clave CAA). 
 

Criterios de avaliación 

B3.5. Explicar as unidades e relacións 

semánticas. 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
LGB3.5.1. Identifica e explica as relación e unidades 
semánticas. 
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Criterios de avaliación 

B3.6. Participar en proxectos nos que se usen varias linguas, relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten estereotipos. 

Estándares de aprendizaxe 
 

LGB3.6.1. Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas, relacionados cos elementos  
transversais e nos que se evitan estereotipos (Estándares de aprendizaxe CCL, CAA, CD).  
 
 
Criterios de avaliación 
 

B3.7. Reflexionar sobre o sistema e normas de usos das linguas mediante comparación e 
transformación de textos, enunciados ou palabras para solucionar problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos nunha das linguas para mellorar a comprensión 

e produción de textos traballados noutra (Competencias clave CCL, CAA).  
 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

 

Criterios de avaliación 
 

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a súa repercusión nos  
usos e elaborar traballos individuais ou en grupo os que se analicen cuestión sociolingüísticas. 
 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina as súas repercusións 

nos usos (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.1.2. Elabora traballos individuais ou en grupo en que se describen e analizan cuestións 

sociolingüísticas (Competencias clave CCL, CSC). 
 
 

Criterios de avaliación 

 

B4.2. Describir o proceso de construción do estándar, recoñecer as interferencias lingüísticas, 

especialmente os castelanismos. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción do estándar (Competencias clave  

CCL). 
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LGB4.2.2. Recoñece as interferencias, especialmente os castelanismos, e libera o seu discurso 
deses elementos (Competencias clave CCL, CCEC). 
 
 

Criterios de avaliación 
 

B4.3. Distinguir as características do Galego Moderno de 1916 a 1978, identificalo en textos e 
describir o seu contexto. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do Galego Moderno 

(Competencia clave CCL). 

LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do Galego Moderno de 1978 á actualidade e a 

súa situación sociolingüística (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.3.3. Diferenciar e describir as etapas entre  1916 e 1978 desde o punto de vista 
sociolingüístico (Competencias clave CCL). 

LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-78 no desenvolvemento posterior da lingua 
(Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.3.5.  Identifica  o  Galego  Moderno  (de  1916  a  1978)  en  todo  tipo  de  escritos 

(Competencias clave CCL). 
 
 

Criterios de avaliación 
 

B4.4. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do Galego Moderno de 1978 á 
actualidade e identificalo en textos, recoñecelo como como lingua en vías de normalización e 
elaborar traballos sobre historia da lingua. 
 
Estándares de aprendizaxe 

 
LG4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do Galego Moderno 

(Competencias clave CCL). 

LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do Galego Moderno de 1978 á actualidade e a 

súa situación sociolingüística (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa de 1978 á actualidade no desenvolvemento do 
galego (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.4.4. Recoñece o galego como lingua en vías de normalización e sinala as súas fortalezas e 

debilidades (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en todo tipo de textos de 1978 á 

actualidade (Competencias clave CCL). 
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Criterios de avaliación 
 

B4.5. Elaborar una descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia 
da lingua galega e as súas principais características. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da 

historia da lingua e as súas principais características (Competencia clave CCL). 
 
 

Criterios de avaliación 

 

B4.6. Analizar a evolución da conciencia lingüística na historia da 

lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega 
(Competencias clave CCL, CSC). 
 

Bloque 5. Educación literaria. 

 

Criterios de avaliación 

B5.1. Analizar a literatura galega de 1916 a 1936:  

A poesía: autores de vangarda e outros autores. 

A prosa: autores das Irmandades, Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros autores. 
 
O teatro: autores das Irmandades, vangardas e 
Grupo Nós. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.1.1.  Analiza  a  poesía  galega  de  1916  a  1936:  autores  de  vangarda  e  outros 
(Competencias clave CCL). 

LGB5.1.2. Analiza a prosa galega de 1916 a 1936: autores das Irmandades, Grupo Nós 

(narrativa e ensaio) e outros autores (Competencias clave CCL). 

LGB1.5.3. Analiza o teatro galego de 1916 a 1936: autores das Irmandades, vangardas e 

Grupo Nós (Competencia clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 
 

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 o xénero ao que pertencen. 
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Estándares de aprendizaxe 

 

LGB5.2.1. Le e comenta textos significativos da poesía galega de 1916 a 1936, caracterízaos  

formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto (Competencias clave CCL). 

LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1916 a 1936, caracterízaos 

formal e tematicamente e ponos en relación co contexto (Competencias clave CCL). 

LGB5.2.3. Le e comenta textos significativos do teatro galego de 1916 a 1936, caracterízaos 
formal e tematicamente e ponos en relación co contexto (Competencias clave CCL). 
 
 

Criterios de avaliación 

 

B5.3. Analizar a literatura galega de 1936 a 1975: 

A poesía: produción bélica e autores do exilio. Xeración de 1936, Promoción de Enlace e 

Xeración das festas Minervais. 

A prosa: produción bélica e autores do exilio. Renovadores da prosa: Fole, Blanco-Amor, 

Cunqueiro e Neira Vilas. Nova Narrativa Galega. Autores dos primeiros setenta. 

O teatro: teatro do exilio, Xeración dos 50 e grupo de 

Ribadavia. 

Estándares de aprendizaxe 
 
LGB5.3.1. Analiza a poesía galega entre 1936 e 1975: produción bélica e autores do exilio, 

Xeración de 1936, Promoción de Enlace e Xeración das Festas Minervais (Competencia clave  

CCL). 

LGB5.3.2. Analiza a prosa galega entre 1936 e 1975 (Competencia clave CCL). 

 
LGB5.3.3. Analiza o teatro galego entre 1936 e 1976 (Competencia clave  

CCL). 
 
 

Criterios de avaliación 
 
B5.4. Ler e comentar textos signficativos da literatura galega de 1936 a 1975, identificar as súas  
características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto e o xénero ao que  
pertencen. 

Estándares de aprendizaxe 

 

LGB5.4.1. Le e comenta textos significativos da poesía galega de 1936 a 1975, caracterízaos 
formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto e o xénero ao que pertencen 
(Competencia clave CCL). 
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LGB5.4.2. Le e comenta textos significativos da prosa galega de 1936 a 1975, caracteríza os 
formal e tematicamente e ponos en relación co contexto e o xénero ao que pertencen 
(Competencia clave CCL). 

LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1936 a 1975, caracterízaos 
formal e temáticamente e ponos en relación co contexto e o xénero ao que pertencen 
(Competencia clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

 

B5.5. Analizar a literatura galega de 1975 á actualidade (poesía, prosa e teatro: xéneros, 

autores e estéticas e autores dos 80, 90 e o novo século). 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.5.1. Analiza a poesía galega de 1975 á actualidade (Competencia clave CCL).  

LGB5.5.2. Analiza a prosa galega de 1975 á actualidade (Competencia clave CCL). 

LGB5.5.3. Analiza o teatro galego de 1975 á actualidade (Competencia 

clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

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 e o xénero ao  
que pertencen. 
 
Estándares de aprendizaxe 

 

LGB5.6.1. Le e comenta textos significativos da poesía galega de 1975 á actualidade, identifica 

as súas características e ponos en relación co contexto e o xénero ao que pertencen 
(Competencia clave CCL). 

LGB5.6.2. Le e comenta textos significativos da prosa galega de 1975 á actualidade, identifica 

as súas características e ponos en relación co contexto e o xénero ao que pertencen 
(Competencia clave CCL). 

LGB5.6.3. Le e comenta textos significativos do teatro galego de 1975 á actualidade, identifica 

as súas características e ponos en relación co contexto e o xénero ao que pertencen 
(Competencia clave CCL). 
 

Criterios de avaliación 

 

B5.7. Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, cando menos una obra 

completa do período estudado. 

Estándares de aprendizaxe 
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LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando menos una obra 
completa do período estudado (Competencias clave CCL). 
 
 

7.2.4. Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a  

materia 

Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de 

contidos, que deben ser adquiridos para superar a materia. Son os seguintes: 
 

LGB1. Comprende, interpreta e produce textos orais e audiovisuais con coherencia, cohes ión e  
corrección fonética e prosódica, coa axuda das TIC, respectando as regras de interacción  
(CCL, CD, CSC). 

LGB2. Comprende, interpreta e produce textos escritos con coherencia, cohesión e corrección 
ortográfica, elaborando resumos e esquemas que identifiquen o tema e a estrutura e utilizando 
recursos das bibliotecas e as TIC (CCL, CD, CAA, CMCCT). 

LGB3. Utiliza un vocabulario amplo e as regras ortográficas e morfolóxicas do idioma (CCL).  

LGB3. Recoñece as clases de palabras e as súas funcións sintácticas (CCL, CMCCT). 

LGB4. Coñece a situación sociolingüística de Galicia e a súa relación co mundo lusófono, así 
como a diversidade lingüística (CCL, CSC, CCEC). 

LGB4. Coñece a historia social da lingua galega desde 1916 á actualidade(CCL, CSC, CCEC). 

 
LGB5. Le obras e textos representativos da literatura galega de 1916 á actualidade; coméntaas e 

emite opinións coherentes e ben argumentadas. (CCL, CCEC, CSIEE, CAA). 
 
 
 

7.2.5. Indicadores de logro 

LGB1. . É quen de comprender textos orais. É 

quen de producir textos orais. 

É quen de manexar as TIC para a produción de textos. 

Respecta as regras de interacción. 

Utiliza correctamente a fonética e a prosodia.  

LGB2. . Elabora resumos e esquemas.  

Elabora textos escritos de diversa tipoloxía. 
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Utiliza as bibliotecas e as TIC para as súas producións 

 
escritas. LGB3. . Utiliza un vocabulario amplo. 

Utiliza as regras ortográficas e morfolóxicas correctamente. 

LGB4. . Recoñece as clases de palabras e as súas funcións. 

Recoñece os mecanismos de cohesión textual.  

LGB4. . Coñece a situación sociolingüística de Galicia.  

Coñece a relación de Galicia e a lusofonía.  

Recoñece a importancia do plurilingüismo. 

LGB4. . Coñece a historia social da lingua galega de 1916 á actualidade. 

Reflexiona sobre a situación sociolingüística de Galicia ao longo da súa historia. 

LGB5. . Le comprensivamente textos da literatura galega de 1916 á actualidade. 

Expresa as súas opinións sobre as lecturas oralmente e por escrito. 

 
 

7.2.6. Contidos mínimos 
 

Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais diversos, especialmente 
expositivos, argumentativos e dos medios de comunicación. 
 
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, cooperación e  

respecto. 
 
Produción, coa axuda das TIC, de textos coherentes, correctos gramaticalmente e ben 
cohesionados sobre temas relacionados coa actualidade ou do currículo. 

Presentación oral de textos expositivos e/ou argumentativos de diferentes ámbitos. 

 
Uso correcto da nosa lingua oral e valoración positiva da pronuncia con fonética e prosodia 

correctas, con actitude crítica ante os prexuízos asociables a ela. 

Comprensión e síntese de textos escritos, especialmente expositivos e argumentativos. 

 
Planificación e produción de textos escritos coherentes, cohesionados e gramaticalmente  

correctos. Correcta utilización das regras ortográficas e morfolóxicas en calquera escrito. 

Análise e produción de textos escritos dos medios de comunicación e narrativos, descritivos e  
diálogos. 

Busca e selección de información coa axuda das TIC. 
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Caracterización morfosintáctica e semántica das distintas clases de palabras. Coñecemento e 

definición dos principais conceptos de Sociolingüística. 
A diversidade lingüística, o plurilingüismo e a lusofonía. 
 
Historia da lingua: O Galego Moderno de 1916 á actualidade; características lingüísticas e 

contexto sociolingüístico. 

Coñecemento da literatura galega entre 1916 e a actualidade. 
 
Lectura e comentario de textos da literatura galega desde 1916 á actualidade: períodos, 
autores e características da poesía, da prosa e do teatro. 
 

Elabora textos de intención artística baseándose nas lecturas efectuadas. 
 
 

Como rúbricas que avalían os estándares poderiamos utilizar os seguintes: 

 
Como pautas para as rúbricas que avalían os estándares poderían utilizarse as seguintes: 

Non alcanza o estándar: non acada ningunha ou case ningunha das competencias. Equivalería a 

Insuficiente. 

Logra o estándar sen acadar completamente todas as competencias. Equivalería a Suficiente.  

Logra o estándar con certa seguridade, acadando todas as competencias. Equivalería a Ben. 

Logra o estándar e acada as competencias correspondentes de maneira clara. Equivalería a  

Notable. 
 

Alcanza o estándar e adquire con brillantez as competencias. Equivalería a Sobresaliente. 
 

7.2.7. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

LGB1.  . En cada avaliación, comprensión e  interpretación de textos orais. 
 
. Produción de textos orais coherentes e cohesionados. 
 
. Utilización das TIC para a elaboración de textos orais. 
 
. Respecto das regras de interacción que rexen a comunicación oral. 

LGB2. . En cada avaliación, comprensión, e interpretación  de textos escritos. . 

En cada avaliación, produción de textos escritos coherentes e cohesionados. . 

En cada avaliación, elaboración de esquemas e resumos. 
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. Uso das bibliotecas e as TIC para a elaboración de textos escritos. 
 
LGB3.  . Uso, en cada exercicio, traballo ou exame dun vocabulario amplo. 

. Uso, en cada exercicio, traballo  ou exame, das regras ortográficas e morfolóxicas. 

LGB4.. Ao longo do curso, recoñecemento das clases de palabras en textos e exercicios. . 

Recoñecemento das funcións das clases de palabras en textos e exercicios.  

. Recoñecemento dos procedementos de cohesión en textos e exercicios.  

LGB4.. Comprensión, ao longo do curso, dos principais conceptos de Sociolingüística. . 

Reflexión sobre a situación sociolingüística de Galicia. 

. Comprensión das relacións entre Galicia e a lusofonía.  

. Recoñecemento da importancia do plurilingüismo. 

LGB5.   . Coñecemento da historia social do galego de 1916 á actualidade. 

. Reflexión, en probas orais e escritas, sobre a historia social do galego de 191 á actualidade. 

LGB5.    . Exposición de opinións, orais e escritas, sobre os textos lidos. 

.Recoñecemento das características dos textos literarios entre 1916 e  a actualidade. . 

Elaboración de textos  de intención artística inspirados nos lidos. 

 

7.2. 8. Temporalización 

O libro de texto recomendado está dividido en  18 unidades didácticas, as  10 primeiras  

dedicadas aos bloques “Lingua e texto” e “Sociolingüística” e as 8 restantes ao bloque “A  

literatura”. Parece conveniente que en cada trimestre se impartan aproximadamente 6 destes  

temas. O profesor decidirá a distribución dos temas de cada un dos bloques á hora de  

impartilos. A materia do bloque “Lingua e texto”, contida no temario da CIUG (fonoloxía,  

morfosintaxe, dialectoloxía, etc.) irase distribuíndo ao longo dos tres trimestres. Deste xeito  

estarase impartindo en cada trimestre materia dos tres bloques, e seguindo as instrucións da  

CIUG para as probas de acceso á universidade. É conveniente, ademais, que se traballe con  

modelos desta proba para que o alumnado se familiarice coa súa estrutura. 
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7.2.9. Concrecións metodolóxicas 

A metodoloxía será fundamentalmente activa, as explicacións teóricas serán o soporte para a  

elaboración dun amplo número de actividades por parte do alumnado. Tentarase que a  

participación oral de todos os alumnos e alumnas sexa o máis frecuente posible. Focalizarase a  

corrección escrita dos exercicios para poder avaliar o traballo e corrixir os erros (de xeito que o  

alumnado poida facer unha revisión daquilo en que necesita mellorar) e a corrección oral, de  

xeito que se potenciará a participación e o uso falado da lingua. Tamén se poderá recorrer á  

autoavaliación, que permitirá ao alumnado non só ser consciente dos seus erros e así  

rectificalos, senón tamén comprender mellor o proceso de avaliación como fundamental no  

proceso ensino-aprendizaxe. Tanto no referido ao alumnado como ao profesorado, poderá  

procurarse o traballo en equipo, no caso do profesorado co obxectivo de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar. A lectura, fundamental para o desenvolvemento das competencias 

clave en calquera materia, éo especialmente na nosa, en todo tipo de textos e imaxes e en todo 

tipo de soportes e formatos; en relación con isto último, promoverase o uso das TIC como 

recurso  metodolóxico  eficaz.  Ademais,  procurarase  deseñar  actividades  de  aprendizaxe 

integradas que permitan a adquisición de varias competencias ao tempo. 

No relativo aos materiais, ademais do libro de texto, poderanse utilizar todos aqueles que o 

profesorado  considere  útiles,  desde  fotocopias  e  outros  materiais  impresos  a  material 

audiovisual diverso, ademais das TIC (fundamentalmente internet) que axudarán ao alumnado 

a elaborar parte do material e a seleccionar a información interesante e rexeitar a que non o 

sexa, ensinándolle, ademais, a facer un uso consciente e maduro delas. 

Nas propostas didácticas dos nosos libros de texto contamos con abundante bibliografía e 

outros recursos didácticos, fundamentalmente páxinas web, das que o profesorado poderá 

presentar una selección ao alumnado para que, baixo a súa supervisión, o alumnado poida 

consultalo, na biblioteca do centro e nas súas casas. 

 
 
 

8- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

A avaliación fixarase no proceso da aprendizaxe, primando os aspectos 

cualitativos sobre os cuantitativos. Prestaremos especial atención ás 

particularidades de cada alumno e alumna en cada momento. 
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    Así mesmo, é fundamental a participación do alumnado neste proceso avaliador, de cara 

a facilitar a autonomía na aprendizaxe, desde a práctica de autoavaliación e coavaliación.  

Trátase, en fin, de avaliar en cada momento o proceso de aprendizaxe de cada alumno e alumna  

a través de actividades para detectar a situación da que parte, actividades para valorar a  

asimilación de estratexias e coñecementos e actividades para verificar, ao final de cada período,  

o nivel adquirido. 

Desde unha concepción do proceso avaliador como non pechado, tamén se avalía a propia 

programación de aula e a metodoloxía empregada polo profesorado que pode levar a varíar 

nalgún momento o proceso se o resultado non se axusta ao esperado ou previsto. 

Avaliación inicial. Deseño 

 

Dadas as circunstancias de pandemia por COVID-19 que condicionaron o curso anterior, a Avaliación Inicial do 

presente 2020-21, para alén do coñecemento do alumno, terá que servir de guía de axuste dos contidos nos 

cursos da ESO e garantir en igualdade o proceso de ensino-aprendizaxe. A avaliación enmárcase dentro do 

proceso de continuidade e, de forma preferente, vai atender ás competencias mais tamén debe servir para 

coñecer as aprendizaxes de contidos anteriores. 

Procedementos: 

1. Revisión dos informes individualizados que foron elaborados a finais do curso anterior. 

2. Realización dunha proba escrita na primeira semana lectiva e observación da participación individual nas 

actividades da aula orais e escritas. 

3. Atención ás indicacións que poida emitir o Departamento de Orientación. 

Temporalización: 

Á Avaliación Inicial dedicaranse unha hora na primeira semana lectiva no caso da proba escrita e, para a 

observación da participación individual, todas as sesións lectivas anteriores ás reunións formais da xunta 

avaliadora para esta finalidade. 

 

 

Avaliación ordinaria. 

Entendemos que un alumno ou alumna está aprobada cando a súa cualificación 

final sexa de 5 ou superior. Para isto teremos en conta todo o proceso de 
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aprendizaxe e non só as probas escritas ou orais - onde a cualificación 

precisa e numérica de cada parte da aprendizaxe corresponde a cada 

docente concreto-. Atenderemos á súa evolución e á maneira en que 

asimilou os contidos que lle permitan acceder aos contidos do curso 

superior. A actitude negativa ou pasiva ante a materia suporá unha redución da 

nota. 

 

Avaliación extraordinaria 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na convocatoria 

ordinaria, terá a opción de realizar unha proba no mes de setembro para 

recuperar a materia. Propoñerase un exame que se axuste aos contidos 

impartidos durante o ano lectivo e fixados en cada nivel e que realizará cos 

compañeiros que cursan este nivel. Nesta convocatoria extraordinaria, o 

profesor ou profesora só valorará a proba que se realice. 

 

Instrumentos de avaliación 

A aplicación de criterios de avaliación débese facer a través de instrumentos e 

probas que sexan coherentes con eles e permitan anotar de xeito sistemático 

e organizado as observacións necesarias para levar a cabo unha avaliación 

continua, obxectiva, transparente e eficaz do rendemento do alumnado. 

Os medios e maneiras en que imos realizar a avaliación do proceso serán 

coñecidos polo alumnado, pois necesitan saber que criterios e instrumentos 

establecemos para non atoparse perdidos no proceso e poder valorar a 

importancia de cada instrumento. 
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Estes serán: 
 

a. Observación do alumno ou alumna na aula. 

A observación do alumnado permite comprobar a asistencia regular a clase, o comportamento, a 

intervención no proceso didáctico, as dificultades de aprendizaxe, etc. Todas estas observacións 

serán recollidas no caderno de observacións do docente. 

 

No caderno do profesorado recolleranse aspectos como: 

- Expresarse con coherencia e corrección en lingua galega. 

- Grao de participación nas diversas formas de comunicación oral. 

- Adquisición de hábitos convencionais nas situacións de comunicación oral. 

- Emprego de rexistro de lingua adecuado para cada situación. 

- Presentación dos traballos: marxes, disposición, limpeza, caligrafía lexible... 

- Ortografía e puntuación. 

- Utilización das normas morfosintácticas. 

- Creatividade e orixinalidade. 

- Comprensión e expresión de ideas propias. 

- Comprensión e expresión de ideas alleas. 

- Actitudes: concéntrase, é activo, traballador; pregunta e presenta dúbidas, fai as tarefas 

na casa e na aula, é ordenado, é respectuoso... 

- Estilo de aprendizaxe: o modo en que traballa mellor (individual, parellas, grupo...), 

concentración e atención na aula (atende regularmente, despístase con facilidade, 

non atende, é irregular...); hábitos de estudo… 

 

b. Revisión do caderno de actividades do alumnado. 

O caderno de actividades do alumnado proporciona datos sobre a comprensión, a expresión  

escrita, e o desenvolvemento das actividades propostas, sobre a utilización de fontes de  

información e documentación, sobre os hábitos de traballo e estudo persoal, etc. Para avaliar  

este material pídeselle ao alumnado que conte cun caderno no que poida arquivar os resultados  

do seu traballo diario; isto farase de xeito sistemático para o primeiro e segundo curso da ESO,  

sendo un recurso optativo para terceiro, cuarto e bacharelatos, dependerá do docente que  

imparta as aulas e tamén da madurez do alumnado. A revisión do caderno é un recurso moi  

importante para avaliar o rendemento escolar, principalmente nos cursos máis baixos da ESO.  
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c. Probas obxectivas. 

A realización de probas obxectivas, tanto orais coma escritas, permiten observar e valorar a 

asimilación e aplicación de conceptos e o logro de gran variedade de procementos, ao tempo 

que demostran a capacidade do alumnado para resolver problemas; tamén axudan a que o 

alumnado sexa consciente dos seus avances e deficiencias; finalmente supoñen un material 

obxectivo de doada comprobación tanto para o profesorado coma para o alumnado e as súas 

familias. As probas obxectivas non deben ser illadas, senón que se deben integrar de forma 

relacionada co resto das actividades da avaliación. 

 

d. Control de lecturas. 

Dada a importancia que lle dámos a lectura como fonte de pracer e adquisición de novos 

contidos, realizaremos probas para verificar a súa lectura e que se está a traballar co ritmo e a 

intensidade axeitada. 

 

e. Actividades de expresión oral. 

Partindo fundamentalmente de que a lingua é fundamentalmente oral, levaranse a cabo  

actividades  que  permiten  a  súa  avaliación  como:  exposición  orais,  debates,  coloquios,  

asembleas, dramatizacións, lecturas expresivas, etc. É importante deseñar coidadosamente  

estas actividades para que proporcionen datos fiables, evitando o perigo de desorientación do  

alumnado. 

f. Actividades de expresión escrita. 

Son unha parte importante na avaliación, xunto coa oralidade, e consistirán na elaboración de  

textos tanto literarios (narracións, descricións, diálogos, etc...) coma instrumentais (cartas, actas,  

instancias, resumos...), e na análise e comentario de textos. No caso de bacharelato son un  

instrumento fundamental na elaboración de comentarios críticos con coherencia e cohesión. 

 

g. Autoavaliación e coavaliación. 

Temos que procurar que as actividades de avaliación contribúan a que o alumnado tome  

conciencia dos seus avances ou deficiencias. En todo momento debe saber en que punto se  

atopa dentro do proceso de aprendizaxe, para que así poida tomar medidas de corrección e  

reforzo. Procurarase evitar o carácter penalizador das probas e fomentarase a autoestima do  

alumnado. 
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9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Valorarase en todos os niveis o correcto uso da lingua oral e escrita, establecéndose probas de 

diversos tipos adecuadas para esa finalidade. De cada cualificación xeral nunha proba  

poderanse descontar ata un máximo de 2 puntos polos seguintes erros: 

-Graves: aquelas solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego tales como: 

tempos compostos, castelanismos, colocación incorrecta de pronomes...(0,2 puntos menos 

por cada fallo). 

-Leves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b, v, h, y...) 

acentuación. (Descontarase 0,1 puntos por cada erro). 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN ESO 

 
CONCEPTO QUE SE AVALÍA PROBAS VALORACIÓN 

Comprensión e asimilación de contidos 
da lingua oral e escrita recollidos na 

programación. 

Exames escritos 
Exames orais 

Traballos individuais ou en 
grupo. 

70% da nota. 

Actitude, implicación e traballo. 
Realización das tarefas na aula e, de 
ser o caso, na casa. 
Respecto polas normas, implicación na 

dinámica da aula e actitude cara á 
lingua. 

Caderno da aula. 
Fichas de anotación do 
profesorado. 

20% da nota 

Lectura dunha obra literaria por 
trimestre. 

Pódese realizar unha proba 

oral, un traballo audiovisual, 
un exame ou un comentario 
escrito sobre a lectura 

10% da nota 

Os conceptos anteriores avaliaranse sempre e a súa suma será a nota total da avaliación (de 1 a 

10) mais o alumnado pode realizar algunha outra tarefa, de carácter voluntario, para mellorar a 

cualificación global obtida polos anteriores apartados. 

Realizaranse como mínimo dous exames de contidos por cada avaliación. 

A avaliación en Lingua galega e literatura en ESO será continua no sentido de que en cada  

avaliación o alumnado terá a posibilidade de superar contidos pendentes de avaliacións  

anteriores. 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba final cos contidos globais da materia no mes de xuño. Neste caso deberá obter unha nota 

igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN ESO GRUPOS DE REFORZO 

 
CONCEPTO QUE SE AVALÍA PROBAS VALORACIÓN 

Comprensión e asimilación de contidos 

da lingua oral e escrita recollidos na 
programación. 

Exames escritos 

Exames orais 
Traballos individuais ou en 

grupo. 

60% da nota. 

Actitude, implicación e traballo. 

Realización das tarefas na aula e, de 
ser o caso, na casa. 
Respecto polas normas, implicación na 
dinámica da aula e actitude cara á 
lingua. 

Caderno da aula. 

Fichas de anotación do 
profesorado. 

30% da nota 

Lectura dunha obra literaria por 

trimestre. 

Pódese realizar unha proba 

oral, un traballo audiovisual, 
un exame ou un comentario 

escrito sobre a lectura 

10% da nota 

Os conceptos anteriores avaliaranse sempre e a súa suma será a nota total da avaliación (de 1 a 

10) mais o alumnado pode realizar algunha outra tarefa, de carácter voluntario, para mellorar a 

cualificación global obtida polos anteriores apartados. 

Realizaranse como mínimo dous exames de contidos por cada avaliación. 

A avaliación en Lingua galega e literatura en ESO será continua no sentido de que en cada  

avaliación o alumnado terá a posibilidade de superar contidos pendentes de avaliacións  

anteriores. 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba final cos contidos globais da materia no mes de xuño. Neste caso deberá obter unha nota 

igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA PRIMEIRO DE BACHARELATO 

 
CONCEPTO QUE SE AVALÍA PROBAS VALORACIÓN 

Adquisición dos contidos segundo os 

estándares de aprendizaxe recollidos 
na programación… 

Uso correcto e creativo da lingua 
escrita. 
Comentario crítico e creación de textos 

escritos. 
Uso correcto da lingua oral 

Exames escritos. 

Comentarios de textos 
Probas orais 

80% da cualificación 

Lectura crítica de obras literarias Control de lectura 10% da cualificación 

Traballo persoal na aula e na casa Traballos presentados orais 

e escritos. Observación 
diaria 

10% da cualificación 
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A cualificación mínima nas probas de exames e comentarios para facer estas valoracións 

debe ser de 4 puntos sobre dez. 

En Bacharelato, o alumnado que non logre superar unha avaliación, deberá realizar 

posteriormente un exame de recuperación para demostrar a adquisición dos contidos. Dado que 

a cualificación trimestral corresponde a unha ponderación conxunta de todas as  

observacións realizadas, o suspenso afectará a todo o contido do trimestre, e en ningún caso a 

unha soa das súas partes. 

 

A nota final de curso da materia terá como referente último nivel de consecución dos 

obxectivos programados e dos logros das competencias. 

Valorarase positivamente a melloría e o progreso do alumnado ao longo do curso. 
 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba final cos contidos globais da materia no mes de xuño. Neste caso deberá obter unha nota 

igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA SEGUNDO DE BACHARELATO 

 

CONCEPTO QUE SE 

AVALÍA 

PROBAS VALORACIÓN 

Adquisición dos contidos 

segundo os estándares de 
aprendizaxe recollidos na 

programación 

Exames escritos / Test 48 % da cualificación. 

Uso correcto e creativo da 

lingua escrita. 
Comentario crítico e creación 

de textos escritos 

Comentarios de textos 32 % da cualificación. 

Lectura crítica de obras 

literarias 

Controis de lectura 10% da cualificación. 

Traballo individual e en grupo, 
na aula e na casa. 
Uso correcto e creativo da 

lingua oral. 

Traballos diversos orais e 

escritos. Observación diaria 

10% da cualificación. 

A cualificación mínima nas probas de exames e comentarios para facer estas valoracións 

debe ser de 4 puntos sobre dez. 

En Bacharelato, o alumnado que non logre superar unha avaliación, deberá realizar 

posteriormente un exame de recuperación para demostrar a adquisición dos contidos. Dado 

que a cualificación trimestral corresponde a unha ponderación conxunta de todas as 
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observacións realizadas, o suspenso afectará a todo o contido do trimestre, e en ningún caso a 

unha soa das súas partes. 

 

A nota final de curso da materia terá como referente último nivel de consecución dos 

obxectivos programados e dos logros das competencias. 

Valorarase positivamente a melloría e o progreso do alumnado ao longo do curso. 
 

No caso de non lograr unha nota positiva na terceira avaliación, o alumnado realizará unha 

proba final cos contidos globais da materia no mes de maio. Neste caso deberá obter unha nota 

igual ou superior a cinco nesa proba para aprobar. 

 

10. PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS 
 

PENDENTES. Avaliación continua das materias pendentes 

 

Ao ser a nosa unha disciplina con continuidade curricular ao longo dos distintos cursos da ESO, 

establecemos dúas formas de recuperación para o alumnado de coa materia de cursos 

anteriores non superada 

 

1º. O profesorado do curso actual será o encargado de avaliar as materias pendentes do seu 

alumnado para o que poderá realizarlle as probas que considere oportunas. En todo caso, farase 

como mínimo un exame por cada avaliación. No caso de non aprobar a materia nas dúas 

primeiras avaliacións, este alumnado terá dereito a un exame final de toda a materia no mes de 

maio, nas datas que se fixen para este fin. 

 

2º Considerarase recuperada a materia do curso precedente cando o alumno ou alumna obteña  

unha cualificación positiva, isto é, un aprobado, nas dúas primeiras avaliacións do curso  

actual, suponse neste caso que os contidos mínimos da materia pendente xa foron adquiridos. 

 

O alumnado de 2º de Bacharelato coa materia de 1º pendente, deberá realizar unha proba 

escrita como mínimo previa a cada avaliación. A Xefa do departamento será a encargada da 

realización desta proba sempre en coordinación do profesorado que fai o seguimento do 

alumnado no curso actual. 
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A atención ao alumnado coa materia de Lingua Galega e Literatura pendente de cursos  

anteriores correspóndelle ao conxunto do Departamento. A Xefa do departamento coordinará o  

proceso de recuperación da materia para aquel alumnado que a teña pendente; tamén se  

ocupará da aplicación das probas obxectivas que o departamento debe deseñar como parte da  

avaliación deste alumnado e de proporlle a elaboración de diversos traballos que axuden á  

consecución dos obxectivos fixados. O profesorado que imparte a materia no curso no que  

actualmente está o alumno ou alumna ten as seguintes funcións dentro do programa de  

recuperación: 

- Facer a observación e o seguimento das actitudes, estratexias de aprendizaxe e hábitos de 

traballo do alumnado en relación co curso en que está actualmente. 

- Proporcionarlle a información e os materiais de recuperación do departamento e clarificar todo 

tipo de dúbidas que vaian xurdindo. 

Unha vez por trimestre, polo menos, o departamento dedicará a reunión ao seguimento e 

valoración do proceso de recuperación deste alumnado, tomando as medidas correctoras e de 

reforzo que se consideren necesarias. 

O alumnado de bacharelato que non logre aprobar a materia pendente ao longo do curso a 

través da avaliación continua, realizará unha proba global no mes de maio, anterior á avaliación 

de 2º de Bacharelato. 

Ao comezo do curso o profesorado do Departamento informará ao alumnado con pendentes  

sobre os procedementos e criterios de avaliación e cualificación. Calquera dúbida ou consulta  

que queira realizar sobre os mecanismos de recuperación ou sobre as tarefas propostas será  

atendida, con carácter xeral, polo seu profesor ou profesora ou pola Xefa de Departamento.  

O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria, deberá presentarse, na data  

que se estableza, á proba extraordinaria do mes de setembro. O Departamento informará  

sobre as condicións xerais dese exame, que se baseará, igual que o da convocatoria ordinaria,  

nos contidos mínimos da materia e será valorado segundo os criterios establecidos na  

programación xeral. 

 
 

11. REFORZO E AMPLIACIÓN 

 

As persoas temos características moi diversas e por suposto, diferentes capacidades. O ensino  

ten que ter presente que as diferencias que hai entre o alumnado impiden conseguir obxectivos  

idénticos. Polo tanto, sen renunciar á existencia de obxectivos xerais e comúns, hai que  

 

147 



150 

 

 

 

 

considerar a necesidade de dispor de métodos de ensino adecuados á diversidade do alumnado. 

Nos cursos 1º, 2º e 3º de ESO contamos cunha medida organizativa moi eficaz para a atención á 

diversidade:  os desdobramentos nas materias instrumentais, para poder reforzar as 

aprendizaxes co alumnado que o precise. Estes grupos reducidos para o reforzo educativo 

permítennos facer un seguimento e adecuar o proceso de ensinanza-aprendizaxe ás 

necesidades individuais do alumnado. 

Partindo do proxecto curricular elaborado por cada profesor ou profesora, realizaremos as  

adaptacións necesarias para atender a diversidade. Para iso hai que delimitar os obxectivos  

mínimos que se quere lograr co alumnado e que lles permitan continuar o aprendido.  

Unha vez decididos botaremos man dos diferentes recursos que posibilitan o tratamento da  

diversidade aplicando opcións que se adecúen ás necesidades do noso alumnado como as  

seguintes: 

• Adaptar o material didáctico. 

• Variar a metodoloxía segundo as necesidades de cada alumno e alumna. 

• Propor actividades diferenciadas. 

• Organizar grupos de traballo flexibles. 

• Ampliar ou reducir bloques de contidos segundo o interese e as características do alumnado. 
 
 
 

12. ACTIVIDADES DE FOMENTO DA LECTURA 

 

O Departamento de Lingua galega asume as actuacións de promoción da lectura participando e  

desenvolvendo actuacións de fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no  

tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das competencias clave. Ao  

mesmo tempo, procuraremos un adecuado aproveitamento dos recursos dixitais do centro, de  

xeito que se reforce a adquisición das competencias para uso, tratamento e produción de  

información por parte do alumnado, e se aproveiten eficientemente os recursos ao dispor da  

comunidade educativa. 

Lembremos que o hábito lector favorece a reflexión, o pensamento abstracto e o xuízo crítico, ao 

tempo que fortalece a imaxinación e resulta imprescindible para o acceso ao patrimonio cultural 

universal. Ofrécese, pois, como un dereito fundamental e, ao mesmo tempo, resulta un apoio de 

indubidable valor para o desenvolvemento social. 
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Evidentemente, nas nosas aulas a lectura é o instrumento básico de traballo. Unha lectura 

reflexiva, comprensiva, crítica, desde os primeiros niveis de aprendizaxe, ata o último curso de 

bacharelato e tamén nos niveis de persoas adultas. 

 
 
 

O Departamento promoverá e participará en actividades do Plan Lector tales coma: 

• Hora de ler. 

• Club de lectura. 

• Visitas de escritores e escritoras para comentar a súa obra. 

• Creación de propostas artísticas sobre lecturas. 

• As TIC e a lectura. Novas formas de ler. O e-book. 
• Elaboracións de murais, exposicións literarias, creación de marcapáxinas, etc. 

• Actividades para promover o emprego da lingua escrita (concursos…)  Celebración do Día das 

Letras Galegas, Día de Rosalía, o Dia do libro, etc. 

• Ademais o noso departamento traballa utilizando os recursos da biblioteca, principalmente nos 

primeiros cursos da ESO, nos que lle dedicamos unha sesión semanal á animación da lectura, 

comprensión, intercambio da mesma. 

Proporemos actividades e lecturas nas que o alumnado se sinta representado e motivado, e que 

desa maneira sexa a porta de ingreso ao universo lector. 

Seleccionamos unha serie de títulos por cada nivel seguindo criterios de calidade literaria e de 

adecuación dos contidos. As obras literarias propostas poden variar ao longo do curso 

incorporando novidades que consideremos interesantes para incorporar. 
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PROPOSTA DE LIBROS DE LECTURA PARA 1º ESO 

Xabier Docampo, O pazo baleiro 
Ánxela Loureiro, Camiño perigoso 
Ledicia Costas, A balada dos unicornios 
Ana Mª Galego Gen, Bandeiras negras 
Beatriz Maceda Abeleira, O álbum de Garrincha 
Fernando M. Cimadevila, O mundo secreto de Basilius Hoffman: o ladrón de 

soños Marica Campo, E Xoel aprendeu a voar 
Francisco Castro, Chamádeme Simbad 

Fran Alonso, Poetízate 
An Alfaya 

O cero escuro 
O caderno azul 

Agustín Fernández Paz 
A dama da luz 
Contos por palabras  
Lúa do Senegal  
Rapazas 

Anxo Fariña 
Os megatoxos e o aprendiz de 

Druída  
Os megatoxos e a espada esmeralda  
Os megatoxos e os templarios da luz  
A chave da Atlántida 

 

Ao contarmos con catro horas de clase semanais temos a posibilidade de utilizar libros de lectura  
obrigatoria na aula para traballar así a lectura en voz alta e a comprensións lectora. Ao remate  
farase unha proba sobre a lectura, que pode ser oral ou escrita. Cando veña un escritor ou  
escritora para presentar a súa obra, poñerémola como lectura obrigatoria, que se pode facer na  
aula e/ou na casa. 
O alumnado poderá escoller tamén libros de lectura voluntaria para subir nota entre os que non se 
traballen como lectura obrigatoria da listaxe anterior e tamén dos seguintes: 
 
• Bala perdida de Manuel Rivas 
• Resalgario de Antonio Reigosa 
• As viaxes do príncipe azul, de Darío Xohán Cabana 
• O castrón de ouro, de Darío Xohán Cabana 
• O misterio do Faro Vello, Casalderrey, Fina 
• Amigos en tempo real, Álvarez Ramiro J 
• Vaiche boa!  Jennings, Paul 
• A expedición dos libros, Vicente Muñoz Puelles 
• O home que plantaba árbores de Jean Giono 
• O Principiño de Antoine de Saint-Exupéry 
• Basilia, a princesa sapiño, de Marilar Aleixandre 
• O achado do castro de Manuel Núñez Singala 
• Os barbanzóns de Pepe Carreiro 
• A mansión dos Pampín de Miguelanxo Prado. 
• Engurras de Paco Roca 
• O segredo da Pedra da Figueira de Mª Xosé Queizán 
• Usha de María Reimóndez 
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PROPOSTA DE LECTURAS PARA 2º ESO 

• Héctor Cajaraville: Denébola a Roxa.. 

• Jordi Serra i Fabra: O caso do falso accidente. 

• An Alfaya: O ceo escuro. Ed. Tambre. 
• Carballeira, Paula: Alicia & Alicia. Edicións Morgante. 

• Caride, Ramón: 

•Perigo vexetal, Ed. Xerais 

•Ameaza na Antártida, Ed. Xerais 
•O futuro roubado, Ed. Xerais 

•O camiño da estadea, Ed. Xerais 

                                  • Castelao, A. Rodríguez:  

                                           Cousas. Ed. Galaxia  

                                           Retrincos. Ed. Galaxia 

• Casalderrey, Fina: 

O misterio do faro vello. Ed. 

Xerais  

Asústate, Merche! Ed. Xerais.  

Mutacións xenéticas Ed. Xerais 
• David Pérez Iglesias: Todo o tempo do mundo, Ed. Xerais. 
• Fernandez Paz, Agustín: 

Cartas de inverno. Ed. Xerais 

Tres pasos polo misterio. Ed. Xerais 

Amor dos quince anos, Marilyn, Ed. 
Xerais Corredores de sombra, Ed. Xerais 

• José Mauro de Vasconcelos, A miña planta de laranxa lima. 
• Fernández, Ana María e Babarro, X: Contos do reino de Mamoranguá. Edicións Ir Indo. 

• Marica Campo, E Xoel aprendeu a voar. Ed. Obradoiro 

• Vicente Muñoz Puelles. A expedición dos libros. Ed. Oxford 

• Manuel Forcadela: Sangue sobre a neve. Ed. Xerais. 

• Santiago Jaureguizar, 

Corazón de chocolate. Un misterio para Tintimán en Compostela" Ed. 

Xerais A coroa de Napoleón. Un misterio para Tintimán na Coruña". Ed. 

Xerais 
• Mosteiro Carlos: Manual de instrucións para querer a Irene. Ed. Xerais. 

• Moure, Gonzalo, Palabras de caramelo. 

• Pedrolo Manuel de: Mecanoscrito da segunda orixe. Ed. Costa Oeste. 
• Queizán Mª Xosé, O segredo da Pedra da Figueira. Ed. Xerais 

• Reimóndez María: Usha. Ed. Xerais. 

• García Teijeiro, Antonio. Na fogueira dos versos Ed. Xerais 

• Agatha Christie. A rateira 
• Xabier P. Docampo, O pazo baleiro 
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PROPOSTA DE LECTURAS PARA 3º ESO 

• Villar, Helena: Amor en catro tempos 
•Aleixandre, Marilar: A banda sen futuro 

•Alfaya, An: A sombra descalza 
• Alonso, Fran: 

Poetízate 
Cidades 

•Barceló E: Cordelúa. 
•Blanco Amor, Eduardo: Os biosbardos. 
•Cajaraville, Héctor: A caixiña dos rancores. 
• Campo, Marica: Confusión e morte de María Balteira 
• Carballude, Pepe: S.O.S. 
• Caride, Ramón: 

•Perigo vexetal, Ed. Xerais 
•Ameaza na Antártida, Ed. Xerais 
•O futuro roubado, Ed. Xerais 
•O camiño da estadea, Ed. Xerais 

• Casalderrey, Fina: A pomba e o degolado 
• Castro, Rosalía de: Follas novas 
• Castelao, A. Rodríguez: 

• Cortizas, Antón: Leonel 
• David Pérez Iglesias: Todo o tempo do mundo, Ed. Xerais. 
• Fernández Paz, A.: 
• Hinton, Susan. E.: Rebeldes 
• López Rodríguez. X.: Noitebra 
• Miranda, X. 
• Moure, Teresa: 

A xeira das árbores  
A casa dos Lucarios 

• Neira Cruz: As Cousas Claras 
• Neira Vilas, X.: Memorias dun neno labrego 
• Núñez Singala, Manuel: Comedia bífida. Ed. Galaxia. 
• Román Raña.: O crime da rúa da moeda vella 
• Sende, Séchu: Made in Galiza 
• Tolkien, J.R.R.: O hobbit 
• Villar, Domingo: 

Ollos de auga. 
A praia dos afogados. 
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PROPOSTA DE LIBROS DE LECTURA PARA 4º DE ESO 

POESÍA 

CARLOS CALLÓN, Atravesar o fantasma, Ed. Xerais 

MARTA DACOSTA, Na casa da avoa, Ed. Galaxia 

CALROS SOLLA, ReGaliza e outras chuches, Ed. Barbantesa 
CARLOS NEGRO, Penúltimas tendencias, Ed. Xerais  
MARGA DO VAL, A cidade sen roupa ao sol, Espiral maior 
ANA ROMANÍ, Das últimas mareas, Espiral maior  
FRAN ALONSO, Terraza, Ed. Xerais 
XELA ARIAS, Darío a diario, Ed. Xerais 

C. EMILIO FERREIRO, Longa noite de pedra 
 
NARRATIVA 

BEGOÑA CAAMAÑO, Morgana en Esmelle, Ed. Galaxia  
MARÍA SOLAR, Os nenos da varíola, Ed. Galaxia  
TERESA MOURE, A casa dos Lucarios, Ed. Xerais  
MARÍA XOSÉ QUEIZÁN, Amantia, Ed. Xerais  
XULIA ALONSO, Futuro imperfecto, Ed. Galaxia MARÍA  
REIMÓNDEZ, O club da calceta. Ed. Xerais MARILAR  
ALEIXANDRE, A cabeza de Medusa, Ed. Xerais 

VANESA SANTIAGO, A vida sinxela de Marcelo Firmamento, ed. 

Galaxia PAULA CARBALLEIRA, O lobishome de Candeán, Ed. 
Galaxia ANXOS SUMAI, Así nacen as baleas. Ed. Galaxia 
HÉCTOR CAJARAVILLE, O segredo da casa de Formoso, Ed. Obradoiro 

ANTÓN ALONSO RÍOS, O Siñor Afranio ou como me rispei das gadoupas da 
morte.Ed.A Nosa Terra 

JAUREGUIZAR, O contador de estrelas, Ed. Obradoiro 

AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, Noite de voraces sombras, Ed.  
Xerais PEDRO FEIJOO, Os fillos do mar. Ed. Xerais  
CARLOS CASARES, Os mortos daquel verán. Ed. Galaxia 

MANUEL RIVAS, Que me queres, amor? / Vivir sen permiso e outras historias do 

Oeste.Ed. Xerais 

NACHO CARRETERO, Fariña, Ed. Xerais 

MÉNDEZ FERRÍN, Retorno a Tagen Ata /Arnoia, Arnoia,. Ed. 
Xerais XOSÉ MIRANDA, Pel de lobo. Ed. Xerais 

CARLOS REIGOSA,  Pepa a Loba. Ed. Xerais 

XELÍS DE TORO, Non hai misericordia. Ed. Positivas 

ENSAIO 

MONTSE FAJARDO, Invisibles, Ed. Matriarcas 

MONTSE FAJARDO, Matriarcas, mulleres en pé de 

vida. 
MONTSE FAJARDO, Un cesto de mazás. Memoria das vitimas do 36 e do tempo que veu. 
 

TRADUCIÓN 

SCHMITH, O señor Ibrahim e as flores do Corán, Ed. 

Positivas TABUCHI, Afirma Pereira, Ed. Galaxia 

MURIEL BARBERY,A elegancia do ourizo. Ed. Galaxia  
MICHAEL ENDE, A historia interminable, Ed. 

Obradoiro 
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PROPOSTA DE LECTURAS PARA 1º BACHARELATO 

SANTIAGO LOPO: A arte de trobar 

ANEIROS DÍAZ, ROSA: Resistencia 

ANTÍA NARA: Cara ao leste.  
CASTRO, ROSALÍA: Follas novas 

CAAMAÑO, BEGOÑA: 
Morgana en Esmelle. 

Circe ou o pracer do azul. 

LÓPEZ SILVA, INMA: Memoria de cidades sen 

luz MOURE, TERESA: Herba Moura 
QUEIZÁN, MARÍA XOSÉ: 

Amantia 

Sentinela, alerta! 

REIMÓNDEZ, MARÍA: 
O club da calceta. 

A música dos seres 

vivos.  

A dúbida. 
SUMAI, ANXOS: Así nacen as baleas. 

BERNÁRDEZ VILLAR: X. No ano do Cometa 

BLANCO AMOR, EDUARDO: A esmorga 

CABANA, D. X.: Galván en Saor  

CASARES, CARLOS: Ilustrísima 
FERNÁNDEZ FERREIRO, X.: Agosto do 36 

FERNÁNDEZ PAZ, AGUSTÍN: O único que queda é o 

amor FRAN P. LORENZO: Cabalos e lobos 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, X.: Días de desterro  
MÉNDEZ FERRÍN, X.L.: Arraianos  

MIRANDA, XOSÉ: Morning Star  
NEIRA VILAS, X.: Querido Tomás  

NEIRA VILAS, X.: Camiño Bretemoso  
NÚÑEZ SINGALA: 

Camiños na auga. 

Instrucións para tomar café.  
SECHU SENDE: Made in Galiza.  
REIGOSA, CARLOS G.: Pepa a Loba  
DE TORO, SUSO: 

Ambulancia 

Land Rover 

ANTOLOXÍA DOS TRES AUTORES DO 

REXURDIMENTO MANUEL RIVAS: O último día de 

Terranova 

CASTRO, FRANCISCO: Amor é unha palabra coma outra 

calquera. MARÍA SOLAR: 

As horas roubadas.  
Os nenos da varíola. 

XAVIER QUEIPO: Os kowa. 

ANTÓN RIVEIRO COELLO. Os elefantes de Sokúrov.  

FRANCISCO COIMBRA. Crónica Córnica.  

RAMÓN NICOLÁS. O espello do mundo.  

DAVID PÉREZ IGLESIAS. Todo o tempo do mundo. 
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TEATRO 

QUEIZÁN, MARÍA XOSÉ: Antígona. A cartuxeira. 

Neuras. BENEDETTI, MARIO: Pedro e o capitán. 
NÚÑEZ SINGALA: Comedia bífida. 

MOURE, TERESA: Unha primavera para 

Aldara. IBSEN, HENRIK: Casa de bonecas. 

SHAKESPEARE, WILLIAM:Romeo e Xulieta. O rei 

Lear VIDAL BOLAÑO, ROBERTO: Animaliños 

ENSAIO 

GARCÍA NEGRO, MARÍA PILAR: O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e 

feminismo. MOURE, TERESA: Ecolingüística. Entre a ciencia e a ética. 
CALLÓN, CARLOS: 

En castellano no hay problema. 

Como defenderes os teus dereitos 

lingüísticos. Galegofalantes e 

galegocalantes. 
MOREIRA BARBEITO: Contra a morte das linguas. 
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PROPOSTA DE LECTURAS PARA 1º BACHARELATO 

NARRATIVA 

MARÍA XOSÉ QUEIZÁN, Ten o seu punto a fresca rosa  
ENMA PEDREIRA, Besta do seu sangue BEGOÑA  
CAAMAÑO. Circe ou o pracer do azul TERESA  
MOURE, Herba Moura MARÍA REIMÓNDEZ, Dende o  
conflito. MARÍA SOLAR, As horas roubadas. XULIA  
ALONSO, Futuro imperfecto ROSALÍA FERNÁNDEZ  
RIAL, Bonus track ROSA ANEIROS DÍAZ, Resistencia  
PURI AMEIXIDE, Claro de lúa 

XAVIER DOCAMPO, A nena do abrigo de 

astracán NACHO CARRETERO, Fariña 

MANUEL RIVAS. Vivir sen permiso e outras historias do 

Oeste MANUEL ESTEBAN, O meu nome é ninguén. 
SUSO DE TORO, Fóra de si 
HÉCTOR CAJARAVILLE, Nova Nursia 

EDUARDO BLANCO AMOR, Xente ao lonxe 

CARLOS CASARES, Ilustrísima 

AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, O único que queda é o 

amor MÉNDEZ FERRÍN, Arraianos 

NEIRA VILAS, Memorias dun neno 

labrego. CUNQUEIRO, Merlín e familia 

ENSAIO 

MONTSE FAJARDO, Invisibles, Ed. Matriarcas 

MONTSE FAJARDO, Matriarcas, mulleres en pé de 

vida. 

MONTSE FAJARDO, Un cesto de mazás. Memoria das vitimas do 36 e do tempo que  
veu. CASTELAO, Sempre en Galiza 
 
 
POESÍA 

ROSALÍA DE CASTRO, Follas novas 
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER,. Ámote vermella. 

C. EMILIO FERREIRO, Cemiterio 

privado CALROS SOLLA, MazinGZ. 
XOHANA TORRES, Tempo de ría 

MÉNDEZ FERRÍN, Poesía enteira de Heriberto 

Bens MARÍA XOSÉ QUEIZÁN, Non o abras como 
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PROPOSTA DE LECTURAS PARA 2º DE 
BACHARELATO Verde oliva, Xavier Alcalá 

The making of, Xavier Alcalá 

Dime algo sucio,  Diego Ameixeiras 

A crueldade de abril,  Diego 
Ameixeiras A esmorga, Blanco Amor 

Xente ao lonxe, Blanco-Amor 

Morgana en Esmelle,  Begoña 

Caamaño Scórpio, Ricardo Carvalho 

Calero  
O sol do verán, Carlos Casares  
Ilustrísima, Carlos Casares 

Os mortos daquel verán, Carlos Casares 

Merlín e familia,  Álvaro Cunqueiro 

As crónicas do sochantre, Álvaro Cunqueiro 

O meu nome é ninguén, Manuel Esteban O 

crespúsculo e as formigas, Méndez Ferrín 

Percival e outras historias,  de Méndez 

Ferrín Amor de Artur, Méndez Ferrín 
Norteáns, Mar Guerra 

Querido Tomás, Neira Vilas 

Camiño bretemoso, Neira Vilas 

Os camiños da vida, Otero Pedrayo 

Un dedo manchado de tinta, Manuel Portas  
Dende o conflito, María Reimóndez  

A música dos seres vivos, María Reimóndez  
Laura no deserto, Antón Riveiro Coello  

Os elefantes de Sokúrov, Antón Riveiro Coello  
O lapis do carpinteiro, Manuel Rivas  

Senlleiras, Antía Yáñez 
 
 
 
 
 

Deberase ler como mínimo un dos libros propostos por cada trimestre, para avaliar a lectura  
pódese realizar unha proba oral, un traballo audiovisual, un exame ou un comentario escrito sobre  
a lectura. 
Cando veña un escritor ou escritora para presentar a súa obra, poñerémola como lectura  
obrigatoria. 
O alumnado poderá escoller tamén libros de lectura voluntaria para subir nota entre os que non se 

traballen como lectura obrigatoria da listaxe proposta. 
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13- TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula  

convértese nunha peza clave na educación e na formación das novas xeracións. A súa  

importancia social e o lugar preferente que ocupan xa na vida dos nenos e nenas, fai que deban  

estar presentes nos centros educativos, de modo que aqueles adquiran os coñecementos e  

habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización nos contornos de  

aprendizaxe, familiares e de lecer. Debemos facer un bo aproveitamento dos recursos TIC e  

espazos cos que contamos: 

• Catro aulas de informática onde podemos ter un computador para cada alumno con conexión a 

internet así como computador para o profesor ou profesora con proxector e pantalla. 

• Todas as aulas ordinarias contan con computador e proxector con pantalla, a maioría tamén 

con encerado dixital. 

• Todas as aulas de primeiro e segundo de ESO están dotadas cos recursos abalar: 

computadores portátiles para o alumnado e encerado dixital, computador e proxector con 

pantalla para o profesorado. 

• Salón de actos con equipo de son e proxector con pantalla. 

• Biblioteca con computadores a disposición do alumnado. 

Estes espazos e medios informáticos e audiovisuais permitirannos acceder a gravacións 

audiovisuais e musicais, internet, bibliografía diversa, etc., que serán ferramentas fundamentais 

para o noso traballo como dinamizadores/as e como profesores/as. 

Completaremos a lectura dos libros coa procura de información complementaria tanto sobre a 

propia obra como sobre o autor ou autora, recorrendo a distintas fontes documentais, tanto  na 

biblioteca coma nas aulas. 

En definitiva, na medida en que poidamos utilizaremos os recursos do instituto para acceder á  

información na rede e para elaborar traballos en formato dixital. Tamén lles daremos cabida aos  

contidos audiovisuais, visualizando algunha película, especialmente adaptacións da  

nosa literatura ao cine (por exemplo, A lingua das bolboretas, O lapis do carpinteiro, 

Trece  

badaladas, A esmorga…). Daremos, ademais, cabida á creación musical galega, por ser unha  

manifestación artística especialmente interesante para o noso alumnado. Prestaremos atención  

aos vínculos entre música, cine e literatura así coma a outras manifestacións artístico culturais  

que resulte especialmente motivadoras (banda deseñada, animación, curtametraxes, teatro…) 
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A continuación, citamos algunhas das páxinas de consulta na rede que nos serán de utilidade,  

tanto para o achegamento ás novas tecnoloxías (podcast, blogs, así como para converter a “web  

do centro” nun “portal para a comunidade educativa”) como para a aproximación á literatura e  

bibliotecas virtuais. Estas páxinas permítennos, á súa vez, acceder a outras ligazóns de interese  

no noso traballo: 

 

www.edu.xunta.es 

www.centros.edu.xunta.es/iesasangrinha  

www.as_pg.com 

http://auladelingua.blogaliza.org  

http://auladeliteratura.blogaliza.org  

www.correlingua.org 

www.amesanl.org 

http://www.queremosgalego.org  

www.editoresgalegos.org  

www.bvg.udc.es 

www.gl.wikipedia.org  

www.aelg.org 

http://academia.gal/ 

www.meiga.rbgalicia.org 

http://www.sermosgaliza.gal 

http://www.galiciaconfidencial.com  

http://praza.gal 

www.prazadasletras.org  

www.culturagalega.org 

www.lecturasnaraia.blogspot.com  

www.galiciaencantada.com  

http://www.aelg.org/Polafias  

www.consellodacultura.org  

www.galego21.org 

www.crtvg.es 

www.xerais.es 

http://www.editorialgalaxia.com  

http://axendaaelg.blogaliza.org 
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http://www.fervenzasliterarias.com 

https://quilombonoroeste.wordpress.com (blog de Denís Vicente)  

http://cabrafanada.blogspot.com (blog de Fran Alonso)  

http://www.blogoteca.com (blog de Marta da Costa)  

https://unpaisenlata.wordpress.com (blog de Fran P. Lorenzo)  

http://bretemas.gal (blog de Manuel Bragado) 

http://oembigodobecho.blogspot.com.es (blog de Calros Solla)  

http://mercedesqueixas.blogaliza.org 

http://susodetoro.blogaliza.org 

http://www.blogoteca.com/madeingaliza (blog de Sechu Sende)  

http://mariareimondez.com (blog de María Reimóndez)  

http://www.carloscallon.com (blog de Carlos Callón)  

http://armandorequeixo.blogaliza.org (blog de Armando Requeixo)  

http://www.osarquivosdameiga.com (audiovisual galego)  

http://engalecine.jimdo.com (cine en liña en galego) 

 
 
 

14. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Todo traballo precisa dunha aprendizaxe das técnicas, métodos e estratexias que nel se van 

empregar. Pensamos que o mellor método no proceso de ensinanza-aprendizaxe non é o que 

conduce a dar coñecementos, senón o que ensina ao alumnado a aprender, pois asimila o que 

transmitimos e constrúe o seu coñecemento cando dispón de instrumentos intelectuais para 

asimilar, transformar e proxectar os seus contidos. 

 

Cinco notas definen o enfoque pedagóxico que o Departamento de Lingua e Literatura Galega 

ten como eixo da súa actuación. Caracterízase, pois, a nosa metodoloxía por ser:  

Personalizada e autónoma: o traballo nas aulas busca ter como suxeito activo a cada alumno 

e alumna. O labor do profesorado é basicamente de orientador na aprendizaxe teórica e  

dinamizador de tarefas prácticas. Trátase de conseguir un ensino participativo, afacendo o  

alumnado á colaboración cos compañeiros e a que asuma a responsabilidade da boa marcha na 

aula. Cómpre fomentar a súa creatividade individual e a capacidade crítica para que o seu 

proceso de autoafirmación sexa cada vez máis libre. 

Significativa e funcional: porque ten en conta que a selección e tratamento dos contidos debe 

responder a criterios tantos psicolóxicos (interese e capacidade do alumnado), como 
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epistemolóxicos (da propia materia) e sociais (demandas do contexto) procurando a dimensión 

práctica que os vehicule para a súa vida cotiá. 

Diversa nas fontes: o libro de texto é unha boa ferramenta, pero non é a única posibilidade de  

traballo, nin sequera a máis importante. É útil como material de consulta, guía e traballo de  

todas as dúbidas e contidos novos, pero o proceso de aprendizaxe debe partir de moitas fontes  

de información e supoñer unha asimilación clara e individualizada por parte de cada membro da  

aula. De feito a rede constitúe unha fonte fundamental desde a imp lantación do “Proxecto  

Abalar” en 1º e 2º ESO. 

Creativa: a creación de textos por parte do alumnado ten unha importancia decisiva. É a chave  

para a confirmación real da boa asimilación dos contidos e o elemento fundamental para corrixir  

usos erróneos, polo que constitúe un punto de partida básico e deberá ser obxecto de práctica  

habitual. 

Animadora da lectura: a práctica da lectura de textos, literarios ou non, é imprescindible na  

busca de competencia lingüística, de tal modo que, na casa ou na aula será obxecto de  

atención prioritaria e continua. Búscase acrecentar os hábitos lectores desde unha intención  

integradora dos intereses do alumnado e das necesidades pedagóxicas.  

Atenta á competencia lingüística oral e escrita. A expresión oral é a razón de ser dos  

idiomas e a chave para avaliar a súa asimilación, polo que as prácticas de oralidade van  

constituír un dos eixes na busca dunha maior participación e utilidade dos contidos. Isto verase  

apoiado coa linguaxe substitutiva: a escrita, o domino desta axudará a ser competente na  

comunicación. De aí a tela en conta á hora de ponderala nos criterios de cualificación. 

 

Metodoloxía específica da materia 

Afondaremos no traballo práctico sobre os conceptos teóricos, mais sen esquecer a importancia  

que estes tamén teñen, sobre todo en certos niveis da ensinanza. Desenvolveremos diferentes  

estratexias que favorezan a aprendizaxe do alumnado, non só nesta materia, senón en todas  

as do seu currículo, e tendo en conta as necesidades que lle depara no seu fu turo.  

Realizaremos: 

 

Mapas conceptuais que serven para: 

-Organizar a información ao redor de conceptos relevantes. 

-Axudan a diferenciar o esencial do accidental. 

-Axudan a pensar sobre o pensado, etc. 
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Técnicas de subliñado vantaxosas para: 

-Dominar a lectura mecánica e ter un considerable nivel de comprensión lectora. 

-Saber distinguir o contido da forma. 

-Saber distinguir un parágrafo dunha oración. 

-Organizar ideas. 

-Ser coherente na exposición das súas ideas. 

-Ter boa presentación, caligrafía... 
 
 
O esquema. A realización de esquemas é unha técnica básica para: 

-Axudar a conseguir a comprensión dun texto que se estuda. 

-Axudar a estruturar loxicamente as ideas dun tema. 

-Mantén esperta a atención durante o estudo. 

-Constitúe un elemento moi valioso para o repaso, etc. 
 
 
O resumo. A súa práctica habitual contribúe a: 

-Mellorar a capacidade expresiva atendendo á claridade e precisión. 

-Valorar as ideas principais, relativizando a importancia das secundarias. 

-Comprender dunha forma correcta a mensaxe. 

 

Ademais de todo o anterior, parécenos fundamental que o alumnado escriba a miúdo sobre 

temas diversos. Para iso, a elaboración de textos escritos, de tipoloxía variada, convértese 

nunha ferramenta fundamental e imprescindible. 

 

Por outro lado, a práctica da expresión oral é, tamén, decisiva para aumentar a competencia  

comunicativa, polo que as exposicións orais, recitados, lecturas dramatizadas, debates sobre  

temas do seu interese conforman un enfoque da aula na que a oralidade e capacidade oratoria  

van da man en forma de prácticas frecuentes, tanto de carácter individual como grupal. 

De aí que canto máis medios poidamos utilizar, xunto con materiais diversos e variados, tanto 

máis dinámica poderá resultar a marcha do curso. Agora destacamos os materiais e recursos 

que constitúe o seguinte apartado. 
 

162 



165 

 

 
 
 
 
 

15 -ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE),  

publicada en galego no suplemento do BOE do 10 de decembro de 2013, sinala que é necesario  

que  o  alumnado  adquira  desde  idades  temperás  competencias  transversais,  como  o  

pensamento crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a capacidade de comunicar, e  

actitudes clave como a confianza individual, o entusiasmo, a constancia e a aceptación do  

cambio. A educación inicial é cada vez máis determinante xa que hoxe en día o proceso de  

aprendizaxe non remata no sistema educativo, senón que se proxecta ao longo de toda a vida  

da persoa. Así mesmo, esta lei orgánica considera esencial a preparación do alumnado para a  

cidadanía activa e mais a adquisición das competencias clave para a aprendizaxe permanente.  

No contexto do cambio metodolóxico que esta lei orgánica propugna abórdase esta necesidade  

de forma transversal ao incorporar a educación cívica e constitucional a todas as disciplinas  

durante a educación básica, de forma que a adquisición de competencias sociais e cívicas se  

inclúa na dinámica cotiá dos procesos de ensino e aprendizaxe e se potencie desa forma, a  

través dun enfoque conxunto, a súa posibilidade de transferencia e o seu carácter orientador. 

Ademais, o artigo 6 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 

currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, publicado en galego no 

suplemento do BOE do 3 de xaneiro de 2015, céntrase nos elementos transversais e indica que 

na educación secundaria obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 

materias de cada etapa, 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 traballaranse en todas as materias. 

O 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, publicado no DOG do 29 de 

xuño de 2015, tamén se detén nos elementos transversais, concretamente no artigo 4. Partindo 

destas disposicións legais podemos establecer dez elementos transversais: 

 
 
 

1. A comprensión lectora e a expresión oral e escrita (CL e EOE) 

A materia de Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia  

comunicativa do alumnado e debe tamén achegar ao alumnado as ferramentas e os  

coñecementos  precisos  para  se  desenvolver  satisfactoriamente  en  calquera  situación  
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comunicativa da vida familiar, social e profesional. Eses coñecementos son os que articulan os  

procesos de comprensión e expresión oral por un lado, e de comprensión e expresión escrita por  

outro, de aí que a «comprensión lectora e expresión oral e escrita» estea presente nos diferentes  

textos e exercicios do libro do alumnado. Tamén se favorecerá a actividade e criterio lector coa  

lectura de obras da literatura xuvenil en lingua galega. Asemade, o bloque «Educación literaria»  

desenvolve o obxectivo de facer do alumnado lectores cultos e competentes coa lectura, coa  

comprensión e coa interpretación de obras literarias próximas aos seus gustos persoais e á súa  

madurez cognitiva. 

 

2. A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación (CA 

e  

TIC) 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na 

sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de técnicas que 

permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas do alumnado, de aí que se rexeitará a 

inadecuada utilización das TIC e da comunicación audiovisual e se favorecerá o seu uso 

responsable. Fomentarase unha actitude crítica coa información da comunicación audiovisual e 

das TIC e responsable no seu uso. 

 

3. O emprendemento (EMP) 

Desenvolverase e afianzarase o espírito emprendedor, a adquisición de competencias para a 

creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresa, o fomento da igualdade de 

oportunidades  e  mais  o  respecto  ao  emprendedor  e  ao  empresariado.  Favorecerase  o 

nacemento de emprendedoras e emprendedores sociais con diversas capacidades: creadora e 

innovadora, proactiva para xestionar proxectos, de asunción e xestión de riscos, de liderado e 

traballo individual e en equipo e mais de sentido crítico e da responsabilidade. 

 

4. A educación cívica e o respecto ao Estado de dereito (EC e RED) 

Fomentaranse os principios democráticos de convivencia co fin de que o alumnado aprenda a se  

comprometer cunha cidadanía activa e democrática, desde unha perspectiva global, adquira  

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores do Estado de dereito, as í como  

polos dereitos humanos, e que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade  

xusta e equitativa. 
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4. A igualdade efectiva entre mulleres e homes (IEMH) 

Motivarase a igualdade efectiva e o respecto por igual entre mulleres e homes eliminando todo 

tipo de discriminacións na linguaxe utilizada nas aulas e no material proposto (escrito e gráfico), 

mellorarase a práctica da igualdade na aula e promoveranse cambios de actitudes no alumnado 

co fin de romper os estereotipos de discriminación. 

5.  A prevención e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida así 

como de calquera forma de violencia: de xénero, contra persoas con discapacidade, 

racismo, xenofobia etc. (PV) 

Promoverase 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, así como os valores educativos, sociais e culturais, que  

afonden no interese pola educación para a paz, a convivencia e mais a interculturalidade. Tamén  

se reflexionará sobre a diversidade cultural na aula, no centro e na sociedade desde o  

plurilingüismo ou desde un punto de vista intercultural. Traballarase a prevención e a resolución  

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social e mais de calquera tipo  

de violencia, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o  

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos. 

 

6. A saúde e a calidade de vida (SCV) 

Promoverase que forme parte do comportamento xuvenil a actividade física diaria, a dieta 

equilibrada e o estilo de vida saudable e ademais favorecerase o desenvolvemento do sentido 

da responsabilidade individual en relación coa saúde, entendida esta como benestar físico e 

mental, individual, social e ambiental. 

 

8. A non discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero (DISC) 

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.  

Abordaranse cuestións relacionadas coa identidade de xénero, coa prevención de embarazos  

non desexados e mais co desenvolvemento do sentido da responsabilidade individual. 
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9. A educación viaria (EV) 

No ámbito da educación e a seguranza viaria promoveranse accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus  

dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de  

bicicletas ou vehículos de motor, respecte as normas e 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. 

 

10. A educación ambiental e o respecto polo medio natural (EA) 

Implicarase o alumnado nas estratexias educativas para mellorar o coñecemento do  

desenvolvemento sustentable, do medio, da climatoloxía e do cambio climático.  

Ademais, fomentarase unha relación de respecto e de non destrución do medio  

natural. 
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16 -MATERIAIS E RECURSOS 

 
Os libros de texto 

Os libros de texto que empregaremos neste curso son: 

 

Curso Editorial ISBN 

978-84-9995-167-6 
1º ESO Lingua galega e literatura 1º ESO. Baía edicións. 

Ano 2015 

978-84-9972-590-1 
2º ESO Lingua galega e literatura. Edicións Obradoiro Ano 2016 

 

978-84-9995-168-3 
3º ESO  Lingua galega e literatura 3º ESO. Baía 
edicións. Ano 2015 

978-84-9972-591-8 
4º ESO  Lingua galega e literatura. Edicións 
Obradoiro Ano 2016 

1º Bacharelato 
 
 

2º Bacharelato 

 

Lingua e literatura I. Baía edicións. 
 
 

Lingua e literatura 2º. Edicións Xerais. 

978-84-9995-054-9 

Ano 2015 

 

978-84-9121-031-3 

Ano 2016 

 

No Bacharelato para persoas adultas utilizaranse apuntamentos elaborados pola  

profesora; o alumnado pode dispór dos libros de texto que hai no departamento. 

 

Outros recursos. 

Os materiais e recursos didácticos que empregaremos serán moi variados: os escritos impresos 

tradicionais, os audiovisuais e os dixitais e informáticos. Todos eles imprescindibles para o 

tratamento adecuado do actual currículo. 

Dicionarios que deberán ser usados con frecuencia e que están presentes en cada aula 

fisicamente ou en rede. 

Periódicos, revistas de información xeral e cultural (Sermos Galiza, Praza pública...) 

Medios audiovisuais: filmes galegos ou dobrados, programas de radio e televisión, postcads, 

cintas musicais, gravacións de teatro, etc. 

Asistencia a actividades culturais no concello ou en cidades próximas. 
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Internet nas súas diferentes posibilidades -acceso e elaboración de páxinas webs, blogs, foros,  

etc. 

Por suposto, contaremos con outras ferramentas de traballo nas aulas que se especifican nesta 

programación ben nos distintos niveis impartidos (tendo en conta a especificidade de contidos, 

necesidades e obxectivos propios de cada un), ben nos apartados dedicados ao 

desenvolvemento do plan lector e mais de aplicación das TIC. 

O noso centro, grazas ás súas dimensións e variedade, ofrécenos bastantes posibilidades de  

utilización de tecnoloxías da información e da comunicación aínda que ás veces os espazos  

están saturados. Con todo contamos con proxectores e ordenadores nas aulas, ademais da  

posibilidade de utilizar a aula propia, o centro dispón dos seguintes espazos:  

Aulas de informática onde podemos ter un computador para cada alumno con conexión a  

internet. 

Salón de actos con equipo de son e proxector con pantalla.  

Biblioteca. 

Aula virtual “moodle” 

Estes espazos e medios informáticos e audiovisuais permitirannos acceder a gravacións 

audiovisuais e musicais, internet, bibliografía diversa, etc. Por outra parte, completamos as 

unidades didácticas do libro de texto con fotocopias, dicionarios, manuais de arte, literatura, etc e 

outros materiais que levamos á aula para proporcionarlle ao alumnado.  

 

17. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Todos os alumnos e alumnas, aínda que exista moita diversidade, deben ter a posibilidade de 

progresar na consecución de obxectivos. Neste senso realizarase, na medida do posible, unha 

atención persoal de cada alumno e alumna. 

No traballo de aula contemplamos a probabilidade de cambios na estratexia de aprendizaxe, 

fundamentalmente de carácter metodolóxico; así cando se detecten distintos ritmos e 

capacidades de asimilación dos contidos ou estándares de aprendizaxe, procederase a 

preparar material de apoio específico para o alumnado que presente atrancos académicos, 

sempre secuenciando o grao de dificultade das tarefas. Este material elaborarase en función 

dos seguintes principios de carácter psicopedagóxico, que constitúen a referencia esencial 

para unha formulación curricular coherente e integradora, posuidora dun carácter comprensivo á 

vez que respectuoso coas diferenzas individuais: 
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A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o 

desenvolvemento da actividade construtiva do alumno/a. 

Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno ou alumna, o que significa considerar tanto 

as súas capacidades coma os seus coñecementos previos. 

Orientaremos a nosa acción a estimular no alumnado a capacidade de aprender a aprender. 

Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e significativas. 

Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do  

alumnado. 

Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación  

pedagóxica, que proporcione ao alumnado información sobre o seu proceso de aprendizaxe e  

permita a súa participación neste a través da autoavaliación e a coavaliación.  

Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización e de autonomía do  

alumnado. 

 

Avaliación do alumnado que presenta necesidades educativas especiais. 

Na avaliación do alumnado que presente necesidades educativas especiais (NEE), que curse  

as ensinanzas correspondentes á educación secundaria obrigatoria con adaptacións  

curriculares significativas (AC), de acordo co artigo 14.4º do Decreto 133/2007, a avaliación e  

promoción tomará como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación fixados nas  

adaptacións curriculares. 

O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias, seguirá un 

programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a 

avaliación correspondente ao devandito programa. A avaliación do programa de reforzo será tida 

en conta para os efectos de cualificación das materias non superadas. Correspóndelles aos 

departamentos didácticos a organización destes programas. Cada profesor ou profesora 

desenvolverao no curso no que imparte docencia. Os centros educativos organizarán os 

procesos de avaliación da recuperación das materias pendentes. 

Para o alumnado con altas capacidades poderase flexibilizar a duración da etapa, de modo que 

se poida reducir a súa duración, cando se considere que esta medida é a máis adecuada para o 

seu equilibrio persoal e a súa socialización, previa avaliación psicopedagóxica e logo de ter 

seguido un programa de enriquecemento do currículo. 
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O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso. Esta repetición 

irá acompañada dun plan de recuperación das aprendizaxes non adquiridas co fin de favorecer a 

adquisición das competencias básicas. 

 

Como medida de atención á diversidade nos últimos cursos participamos no Plan PROA  

(Programa de Reforzo, Orientación e Apoio). Este programa pretende potenciar a aprendizaxe  

e o rendemento escolar do alumnado mellorando as expectativas sobre as súas propias  

capacidades, axudarlle na formación do seu autoconcepto e na súa integración social; facilitar a  

continuidade na progresión da acción educativa; incrementar a relación e a comunicación coas  

familias, favorecendo así a súa implicación no desenvolvemento dos seus fillos e das súas  

fillas, etc. 

Este proxecto tamén ten como obxectivos mellorar o clima no centro e crear unha boa 

convivencia nas aulas, xa que un alumnado motivado para afrontar o estudo e as aprendizaxes 

diarias, un profesorado comprometido co seu labor e unha familia implicada coas actividades 

escolares son sen dúbida a clave do éxito escolar. 

Este plan é unha acción dirixida ao alumnado que presenta dificultades coa ausencia de hábitos  

de traballo, escaseza de motivación, atraso no proceso de maduración persoal, pobre  

integración no grupo ou no centro, aprendizaxe deficientes das áreas instrumentais que por  

diversos motivos non pode recibir o apoio e o reforzo que precisa no seo da súa familia, aínda  

que exista a vontade de facilitar esta axuda. En conclusión, trátase de reforzar as competencias  

básicas, mellorar as habilidades e actitudes asociadas á lectura, reforzar a adquisición de  

hábitos de organización e constancia no traballo, alentar ao estudo e propoñer formas de  

traballo eficaces. 

 

18. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN 

 
Avaliación dos procesos de ensinanza e da práctica docente. 

O profesorado avaliará, nas sesións de avaliación, os procesos de ensinanza e a súa práctica 

docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da etapa e de cada 

unha das áreas e co desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación incluirá, polo 

menos, os seguintes aspectos: 

A  adecuación  dos  obxectivos,  contidos  e  criterios  de  aval iación  ás  características  e 

necesidades do alumnado. 

As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 
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As medidas de atención á diversidade aplicadas. 

A programación didáctica e o seu desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento 

dos recursos do centro e os procedementos de avaliación do alumnado. 

A coordinación entre as profesoras e profesores de cada curso, así como entre o profesorado 

do 1º curso da educación secundaria obrigatoria co equipo de mestras e mestres da etapa 

anterior coa finalidade de garantir a eficacia necesaria no tránsito dunha etapa a outra.  

Os resultados desta avaliación serán analizados na comisión de coordinación pedagóxica na 

que se tomarán as decisións que fosen consideradas pertinentes. 

 
 
 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura e a avaliación: 

 

A avaliación continua reflectirase nas cualificacións do traballo que os alumnos e alumnas van 

desenvolvendo. Non se entende por avaliación continua que a cualificación última suprima a 

anterior, senón un sistema de avaliación en que cada acto, cada exercicio, cada participación 

na aula, cada exame ou proba terá un valor mensurable no conxunto dos coñecementos e 

actitudes do alumno ou alumna. Por iso, os sistemas de recuperación versarán sobre a materia 

na que os alumnos ou alumnas non acadasen os obxectivos que se esixen e que se poden 

valorar obxectivamente dun xeito numérico. 

Así, estabelécense tres momentos en que se fará a cualificación dos coñecementos adquiridos 

(primeira, segunda e terceira avaliación) e, dependendo do profesorado e dos cursos, tres 

probas (ou dúas por avaliación) que lles permitirán aos alumnos e alumnas a recuperación dos 

contidos non dominados. Para aqueles aos que non lles abonden estas probas, disporase un 

exame final que se realizará no mes de xuño. 

Por suposto, na avaliación do alumnado os traballos que se vaian propondo, así como a  

realización das lecturas con carácter obrigatorio e aqueloutras que os alumnos e as alumnas  

realicen de maneira voluntaria, contabilizarán todos na cualificación final. Do mesmo xeito, non  

debemos esquecer a importancia da participación na aula, a realización das tarefas indicadas e,  

moi especialmente, o emprego do galego como lingua vehicular dentro das aulas, pois como  

docentes debemos avaliar non só as aptitudes do noso alumnado, senón tamén as actitudes,  

e moito máis tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que podemos atopar nos  

distintos grupos. 
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Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación 

pedagóxica, que proporcione ao alumnado información sobre o seu proceso de aprendizaxe e 

permita a súa participación neste a través da autoavaliación e a coavaliación.  

Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno ou alumna, o que significa considerar tanto 

as súas capacidades coma os seus coñecementos previos e, a partir desta premisa:  

Orientaremos a nosa acción a estimular no alumnado a capacidade de aprender a aprender. 

Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e significativas. 

Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do  

alumnado. 

De xeito xenérico, podemos indicar que os criterios deben ser coherentes cos fundamentos  

teóricos e cos fundamentos xa perfilados neste proxecto. Isto é, haberá que os entender como  

armazón dunha serie de contidos conceptuais, procedementais e actitudinais que se proxectan  

nas actividades de cada unidade e articulados na idea de que os niveis de aprendizado de cada  

alumno ou alumna son diferentes, polo que o labor de avaliación colectiva desenvolvido por un  

departamento xoga un papel determinante. Isto último ten importancia na medida en que a  

avaliación debe ser entendida non só como a valoración dos coñecementos adquiridos polos  

alumnos e alumnas, senón tamén como axuste da metodoloxía didáctica seguida polo profesor  

ou profesora. 

Resulta evidente, por outra parte, que para poder avaliar é imprescindíbel aprender a utilizar 

instrumentos e técnicas de avaliación diferenciadas para detectarmos o grao de aprendizado en 

relación coas distintas capacidades: aplicación de coñecementos, iniciativa para propor novos temas, 

síntese etc. 

A avaliación debe referirse aos progresos individuais que realiza cada alumno ou alumna en  

relación consigo mesmo e non só en relación coa media do grupo. Este obxectivo pode verse  

facilitado co emprego de escalas de maior a menor complexidade na comprensión e utilización  

dos conceptos, procedementos e actitudes centrais na área. Guiándomonos por esas escalas  

sería posíbel facer un seguimento dos progresos e dificultades de cada alumno e alumna ao  

longo de cada ciclo. 

Pese a todo, tanta importancia como a avaliación en si radica no feito de que o alumno e a 

alumna coñeza os factores que forman parte desa avaliación e que poida, el ou ela, realizar 

unha persoal autoavaliación, aínda que sexa limitada. 
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19. INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

Ao comezo de cada curso, este departamento didáctico, a través do seu profesorado, informará  

a cada grupo de alumnas e alumnos, dos obxectivos, contados e criterios de avaliación  

esixibles para obter unha valoración positiva das distintas materias, así como dos criterios de  

cualificación, os instrumentos de avaliación da aprendizaxe que se utilizarán, incluídas as  

materias pendentes de cursos anteriores, así como das medidas de reforzo e recuperación  

previstas. Así mesmo, as persoas do departamento que exerzan función titorial informarán ao  

seu alumnado dos requisitos que determinarán a promoción ao curso seguinte e, no caso do  

cuarto e do segundo curso, a titulación. 

 
 

20 -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A planificación das actividades complementarias e extraescolares reforza o desenvolvemento  

do conxunto das competencias básicas na ESO e desenvolve á madurez e amplia tamén  

coñecementos en todos os niveis. Mais un problema co que nos atopamos a comezo do curso  

á hora de programar estas actividades é que aínda en moitos casos non contamos coa oferta  

completa, polo que a programación destas sempre poderán ser modificadas ou ampliadas. 

 

Presentamos algunhas das actividades programadas por este departamento para ampliar e 

reforzar a formación do alumnado recibida nas aulas.  As que se incorporen a esta 

programación recolleranse na Memoria final de curso: 

•  Asistencia ao teatro. 
 
• Presentación de libros lidos polo alumnado polos seus autores ou autoras 

• Colaboración e participación nas actividades deseñadas por outros departamentos e 

equipos de dinamización: Normalización Lingüística, Dinamización da Biblioteca, Igualdade,  

Departamento de Bioloxía, Departamento de Música, Departamento de Debuxo, Departamento  

de Portugués... 

• Visitas didácticas e roteiros literarios. 

• Celebración de datas de especial relevo para a nosa lingua e literatura como o Día de 

Rosalía, Día do Libro, Día do Teatro, Día da Poesía e semana das Letras Galegas. 

• Asistencia ao cine e ao teatro. 
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                                         ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E/OU EXTRAESCOLARES 

                                                                    ( Pendentes das continxencias por COVID) 

 
DESCRICIÓN DA 
ACTIVIDADE 

ALUMNADO AO QUE 
VAI DIRIXIDA 

DATAS PREVISTAS PROFESORADO RESPONSABLE 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMA NOS CURSOS ANTERIORES, HABERÁ PROPOSTAS 
DE ANIMACIÓN Á LECTURA OFRECIDAS POLAS EDITORIAIS 
PARA APROXIMAR O ALUMNADO Á OBRA DE AUTORES E 
AUTORAS DA LITERATURA GALEGA ACTUAL. 
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21. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

Como quedou exposto, o exercicio docente ten que ser constantemente avaliado e 

esta Programación queda aberta aos cambios esixibles segundo os resultados 

observados por cada profesor e analizados e comentados conxuntamente nas 

reunións do Departamento. 

Os indicadores de logro que permitirán efectuar a propia avaliación docente e mais a  

da Programación  correspóndense  cos  fundamentos  didácticos:  Obxectivos, 

contidos,   temporalización,   aplicación   dos   criterios   de   avaliación   e cualificación, 

estándares de aprendizaxe, competencias clave, grao mínimo de consecución   dos   estándares,   

metodoloxía   didáctica,   procedementos   e instrumentos de avaliación e a atención á 

diversidade. 

Estes indicadores valoraranse en tres graos de nivel e segundo o que se describe: 
 
 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 

ALTO 

(3) 

LOGRO 

MEDIO 

(2) 

 

BAIXO 

(1) 

 

Os obxectivos asócianse aos contidos e motivan ao alumno transmitíndolle 
finalidade e utilidade. 

   Conseguimos definir correctamente os obxectivos dun traballo para avalialo con 
rigor. 

 

Contidos 

   Inclúense todos os dos bloques de contidos. 

   Son secuenciados con adecuación. 

 

Temporalización 

   Dividiuse con precisión o tempo dedicado aos contidos. 

   Respectáronse todas as actividades programadas. 

   Fixéronse as probas de exame programadas respectando as datas establecidas. 

 
 
Aplicación dos 
criterios de 
avaliación e 
cualificación 

   Os criterios presentáronse e de forma clara. 

   Os instrumentos de avaliación son os exercicios de aula, traballos individuais e en 
grupo, exposicións orais e probas escritas etc 

   Sempre se expuxo con claridade os instrumentos para avaliar. 

   Os criterios de avaliación e cualificación están ben definidos. 

   Establecéronse os mínimos a esixir. 

 
 
Estándares   de 
aprendizaxe 

   Son concretos e claros. 

Axústanse correlativamente aos criterios de avaliación e cualificación. 

Adáptanse con precisión á xeneralidade do alumnado. 
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Competencias 
clave 

   Preséntanse con exactitude e interrelacionadas cos contidos, os estándares de 
aprendizaxe, os criterios de avaliación e cualificación, e trabállanse de forma 
transversal. 

Grao mínimo de 
consecución dos 
estándares 

    

A exposición é clara, concreta e adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodoloxía 
didáctica 

   As actividades didácticas son as adecuadas para a ESO e Bacharelato. 

As actividades son variadas e integradoras. 

Sinaláronse os recursos necesarios para o completo desenvolvemento da 
programación e o seu emprego  optimiza a aprendizaxe da materia : Os libros de 
texto, o material impreso complementario, o audiovisual, as TIC etc. 

Son útiles as actividades propostas para favorecer a aprendizaxe autónoma: 
traballos de investigación individuais ou en grupo etc. 

Corríxense os traballos do alumnado con indicacións que favorezan a mellora e 
superación persoal. 

Reflexiónase sobre os resultados das estratexias didácticas. 

 

Preséntanse traballos de reforzo para o alumnado que non acadou os obxectivos e 
para o que necesita ou reclama máis alto nivel. 
  

Medidas de 
atención á 
diversidade 

   As medidas de atención á diversidade programadas foron adecuadas e útiles. 

Preséntanse e aplícanse medidas para a diversidade de ritmos de aprendizaxe, 
intereses etc e actúase con Desdobres, RL e ACS. 

Maniféstase a coordinación co Departamento de Orientación e outros 
Departamentos afíns para adaptar contidos, metodoloxía e todo o que facilite a 
aprendizaxe da diversidade. 

 
 

Para avaliar o proceso de ensino e mais a práctica docente, os profesores farán unha 

análise individual sobre os indicadores de logro que logo se exporá e  

debaterá nunha análise conxunta cos outros membros do Departamento nas  

reunións ordinarias. Esta fase continuada de recapacitación implicará tamén o  

diálogo cos departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Inglés e as linguas  

que estuden os alumnos de cada nivel educativo e de cada grupo. Para mellor  

avaliar os logros, teranse en conta os imprevistos xurdidos, as debilidades de  

partida e as fortalezas. E iranse sinalando ao longo do curso os aspectos positivos  

que cómpre reforzar e mais os aspectos que cómpre mellorar. Ningún dos logros  

pode quedar sen revisar e sempre se terá en conta, respectarase e incidirase na  

diversidade do alumnado para garantir o progreso colectivo cunha total atención a  

cadaindividuo.

. 
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 23. PROFESORADO DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA   RESPONSABLE DESTA PROGRAMACIÓN 

   
 

PROFESORADO 
 

DOCENCIA 
 

SINATURA 

 
 

Ramón Quiroga Barro 

Lingua e Literatura Galega: 
2º BACH A 
2º BACH B 
2º BACH C 
2º BACH D 
1º BACH (AD) 
2º BACH (AD) 

 

 
 

María dos Anxos Méndez 
Sufuentes 

Lingua e Literatura Galega: 
4º ESO A 
4º ESO B 
4º ESO C 

Ámbito sociolingüístico: FPB II 
Obradoiro de Iniciación teatral en Lingua 
Galega: 2º ESO 
 

 

 
 

Milagros García Iglesias 

Lingua e Literatura Galega: 
1º ESO A-B (1) 
1º ESO A-B (3) 
2º ESO A (Reforzo) 
3º ESO C (Reforzo) 
3º ESO D (Reforzo) 

 

 
 

Beatriz González Blanco 

Lingua e Literatura Galega:  
2º ESO B 
2º ESO C 
2º ESO D 
1º BACH B 
1º BACH C 
1º BACH E 

 

 
 

Henrique Salvador Estévez 
Hernández 

 

Lingua e Literatura Galega:  
3º ESO A 
3º ESO B 
3º ESO C 
Portugués: 
2º ESO A+B 
3º ESO A+C 
 

 

 
 

Nerea Martínez Pérez 

Lingua e Literatura Galega:  
1º ESO A+B 2 
1º ESO C 
1º BACH A 
1º BACH D 

 

Ángel Manuel Ojea Cortés Ámbito sociolingüístico: 
FPB 1 

 

 
                                        
                                           A guarda, 23, outubro, 2020 
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   Atendendo ás indicacións emitidas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a 
30 de xullo  de 2020, o Departamento de Lingua Galega e Literatura do IES A Sangriña anexa o 
plan de reforzo e recuperación necesario para axustar as carencias de aprendizaxes vinculadas 
ás competencias e debidas á excepcionalidade do curso 2019-2020. Anéxase tamén o plan de 
adaptación ás posíbeis situacións que poidan xurdir ao longo do curso 2020-2021 causadas pola 
pandemia de COVID-19: Enfermidade COVID dun alumno, confinamentos de grupos por un 
período curto ou a longo prazo, ou cese xeral de aulas presenciais.  

 

PLAN DE CONTINXENCIA 

 

 O plan de continxencia pretende adiantarse a todas as posibilidades, que se formulan como 
hipótese, perante a pandemia de COVID-19, mais tamén é un programa baseado na experiencia 
da práctica docente durante o confinamento xeral decretado durante o derradeiro trimestre do 
curso 2019-20. O cese das aulas presenciais amosou como a ensinanza a distancia pode 
determinar o proceso de ensino-aprendizaxe, tanto nos métodos coma no currículo ou os 
resultados, e  evidenciou a necesidade de ferramentas sólidas para unha áxil comunicación entre 
profesorado e alumnos. Neste momento contamos xa coas aulas virtuais que han suplir as físicas 
nos diferentes casos: Se houbese un alumno ou varios en corentena por contacto con enfermos 
de covid, se estivesen eles mesmos diagnosticados, se estivese confinado temporalmente un 
grupo enteiro, se se producise un  cese xeral  temporal de aulas ou se vise interrompida a 
presencialidade por un período prolongado. En todos os casos: 

 . Actuarase seguindo os criterios médicos do facultativo que atenda a cada individuo, posto que  

a enfermidade non se manifesta cunha sintomatoloxía nin proceso homoxéneos. 

. A aula moodle, ou classroom con autorización asinada polos pais ou titores legais de alumnos, 
serán os recursos a usar. 

. Desde as aulas en liña, os docentes proporcionarán os contidos mediante esquemas, resumos, 
vídeos explicativos ou remitiranse ao libro de texto. Simultaneamente indicaranse as actividades 
necesarias, orixinais e /ou dos libros de texto, e logo enviaranse as correccións oportunas.  

. Se fose necesario, as probas de avaliación realizaranse nas aulas virtuais.  

. As probas sobre os libros de lectura obrigatoria tamén se poderán realizar desde as aulas 
virtuais mais a lectura pode estar condicionada por un peche xeral de actividades, como 
aconteceu o pasado curso, e nese caso os libros poden ter que ser substituídos por textos que 
cada docente proporcionará. 

. No caso de algún alumno ter dificultades para acceder á aula virtual, buscarase a solución 
axeitada ao caso concreto. 

. De maneira voluntaria e se se considera oportuno, o profesorado poderá impartir docencia por 
videoconferencia. 
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PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN PARA 1º DE ESO 

Para a Avaliación Inicial do alumnado de Primeiro de ESO, atendeuse á información emitida polo 
Departamento de Orientación  baseada nos informes dos centros de procedencia de cada 
alumno. Logo da observación na aula e dunha avaliación da materia de Lingua Galega, 
considerouse que o repaso e mais o  reforzo se van centrar nos seguintes contidos: 

As normas xerais de acentuación, o xénero dos substantivos (CCL). 

O xénero dos substantivos (CCL) 

O número, a formación do plural (CCL) 

As clases de palabras (CCL) 

A construción de parágrafos (CCL) 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN PARA 2º ESO 

Para o curso de 2º de ESO realizouse unha avaliación inicial consistente en dúas tarefas. A 

primeira delas consistiu na elaboración dun texto de 300 palabras sobre o confinamento e a 

segunda foi a realización dunha ficha de 10 exercicios relacionados cos contidos do curso 

anterior. Unha vez realizadas estas observacións, propoñemos un Plan de Reforzo centrados 

nos seguintes aspectos: 

Contidos 

• Gramática: 

o O substantivo, o adxectivo e o verbo 

o Conxugación verbal 

• Ortografía: 

o Acentuación 

o Puntuación 

o Usos b/v, x/s e h 

• Literatura 

o Xéneros literarios 

• Técnicas de Traballo 

o O resumo 

Metodoloxía 

Para levar ao cabo este Plan de Reforzo optamos polas seguintes accións: 

Realización de actividades relacionadas con eses contidos na propia aula un día á semana 

durante o primeiro trimestre (coa súa posterior 

  

      . corrección). 

. Realización dunha Tarefa semanal individual na Aula Virtual do Centro (Aula Moodle), que 

será revisada e corrixida polo docente. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer e explicar o uso das 

categorías gramaticais básicas (verbo, 

substantivo e adxectivo) e utilizar este 

coñecemento para distinguir erros e 

diferenciar as formas flexivas das non 

flexivas 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso 

das categorías gramaticais básicas 

nos textos, utiliza este coñecemento 

para corrixir erros e distingue as 

flexivas das non flexivas (CCL, CAA) 

Aplicar os coñecementos sobre as 

distintas categorías gramaticais na 

elaboración de textos escritos e orais 

LGB3.2.1. Produce textos escritos de 

diferente xéneros cun correcto uso 

das categorías gramaticais (CCL, 

CCA, EE) LGB3.2.2. Identifica e 

explica os usos das categorías 

gramaticais relacionándoas coa 

intención comunicativa e tipoloxía 

textual (CCL, CAA) 

Aplicar e valorar as normas 

ortográficas morfolóxicas do galego 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas do 

galego (CCL, EE) 

Comparar textos literarios e non 

literarios e diferenciar textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus 

trazos característicos máis xerais 

LGB5.2.1. Compara textos literarios e 

non literarios e describe as súas 

diferenzas e similitudes (CCL) 

LGB5.2.2. Diferencia textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus 

trazos característicos máis xerais 

(CCL, CL) 

 

A partir da avaliación inicial as tarefas de repaso en 1º de Bacharelato son sobre: a acentuación 

(regras xerais e acento diacrítco), técnicas de síntese, as clases de palabras, o comentario de 

texto. 

Estas tarefas estarán colgadas na aula virtual. 

 

OBRADOIRO DE INICIACIÓN Á PRÁCTICA TEATRAL EN LINGUA GALEGA. 2º ESO 

  Esta materia non é continuación de ningunha de 1º, polo que os alumnos que a teñan en 2º 

como optativa, non precisan de reforzo ou recuperación. En calquera caso atenderase a posíbeis 

indicacións individualizadas do Departamento de Orientación. 

  A materia vaise desenvolver de forma presencial con distancia física entre os alumnos. No caso 

de teren que ser suspendidas temporalmente as aulas presenciais, os alumnos recibirán textos e 

obras para lectura, vídeos de obras teatrais e de exercicios de dramatización a través da aula 

moodle ou, como alternativa,  classroom. 
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PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN PARA 3º ESO 

Para os cursos de 3º de ESO realizouse unha avaliación inicial consistente en dúas tarefas. A 

primeira delas consistiu na realización dun texto de 300 palabras sobre o confinamento e a 

segunda foi a realización dun resumo. Unha vez realizadas estas observacións, propoñemos un 

Plan de Reforzo centrados nos seguintes aspectos: 

Contidos 

• Gramática: 

o Colocación do pronome átono 

o Suxeito, predicado e complementos do verbo 

• Ortografía: 

o Acentuación 

o Puntuación 

o Uso de maiúsculas 

• Lingua e Sociedade 

o Prexuízos lingüísticos 

• Técnicas de Traballo 

o O resumo 

Metodoloxía 

Para levar ao cabo este Plan de Reforzo optamos polas seguintes accións: 

• Realización de actividades relacionadas con eses contidos na propia aula un día á semana 

durante o primeiro trimestre (coa súa posterior corrección). 

• Realización dunha Tarefa semanal individual na Aula Virtual do Centro (Aula Moodle), que 

será revisada e corrixida polo docente. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e interpretar a intención 

comunicativa, o tema, as ideas principais 

e os datos relevantes de diferentes 

textos dos medios de comunicación e 

elaborar esquemas e resumos 

LGB1.1.1. Comprender o sentido global 

e indentificar a intención comunicativa 

dos textos de carácter informativo... 

(CCL, CL, CAA) 

 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua 

e as normas de 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, 

CL, CAA) 



185 

 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico 

descoñecido a partir do contexto (CCL, 

CAA, CL) 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as 

secundarias (CCL, CL) 

Aplicar e valorar as normas ortográficas 

morfolóxicas do galego 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas do 

galego (CCL, EE) 

Manifestar unha actitude reflexiva ante a 

lectura de calquera tipo de texto para 

detectar prexuízos e discriminacións 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas 

de acordo ou desacordo sobre aspectos 

parciais ou totais dun texto (CCL) 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lgcos. 

que transmitan prexuízos e mensaxes 

discriminatorias (CCL, CSC) 

 

 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN PARA 4º ESO 

Avaliación Inicial e plan de reforzo dos contidos 

Para garantir en igualdade o proceso de ensino-aprendizaxe no ano en que os alumnos conclúen 

a etapa de ensino obrigatorio, partirase da análise individualizada das aprendizaxes adquiridas ou 

non adquiridas nos cursos anteriores, sobre todo das que se viron afectadas polas circunstancias 

de cese de aulas presenciais durante o anterior 2019-2020. Para iso teranse en conta os informes 

elaborados no mes de xuño, atenderase ás indicacións que poida emitir o Departamento de 

Orientación acerca das necesidades educativas individuais e realizarase unha avaliación inicial 

escrita que permita observar as competencias de partida. Canda esta proba escrita, o método 

participativo ha permitir valorar oralmente tamén as necesidades de cada alumno.   

A avaliación inicial irase completando nas primeiras sesións do curso e servirá para incorporar de 

inmediato contidos non vistos no anterior e que son a base dos correspondentes a 4º da ESO. A 

programación deses contidos farase en función dos resultados da avaliación e dedicarase as 

primeiras semanas a completalos, exercitalos de forma activa nas aulas e avalialos oralmente e 

por escrito na participación diaria e nunha proba escrita posterior.  

Os contidos e competencias a revisar e  recuperar van ser traballados en textos que se lle 

aportarán ao grupo e os de elaboración individual que lles serán recollidos. Incidirase nos dos 

bloques correspondentes a: 

 . Lingua oral e escrita desde un punto de vista competencial (CCL) 

 . Orixe e formación da Lingua Galega. Etapas da Historia Social da Lingua galega desde os seus 

inicios a 1916 e análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes 

(CCL, CSC e CD) 

. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas 

orixes na Idade Media até 1916 (CCL) 
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. Lectura e expresiva e comprensiva de textos, audicións e lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, dramáticos e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 

Media até 1916 ( CCL) 

 As competencias seguirán desenvolvéndose posteriormente cos contidos propios de 4º. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

Este plan de reforzo e recuperación para 4º ESO aplicarase durante os dous primeiros meses do 

Primeiro Trimestre. 

 

 

PLAN DE REFORZO PARA 1º DE BACHARELATO 

No caso de 1º de Bacharelato as tarefas de repaso centraranse no reforzo de : 

Ortografía, en especial as grafías conflitivas, o acento diacrítico e as regras xerais de 

acentuación, a formación do feminino, formación de plural, a colocación pronominal, a 

conxugación verbal e  a identificación das clases de palabras.  (CCL) 

Todas as tarefas descritas estarán a disposición do alumnado na aula virtual, o que contribúe ao 

desenvolvemento da Competencia Dixital e Competencia Aprender a Aprender.   

 

 

 

 

PLAN PARA SEGUNDO DE BACHARELATO ORDINARIO E PRIMEIRO DE BACHARELATO 

ADULTOS 

Para Segundo de Bacharelato do réxime ordinario e Primeiro de BACH do Réxime de Adultos, 

prevense actuacións en dous planos.  

Por un lado, para complementar as capacidades deficientemente adquiridas no curso anterior 

teranse en consideración que nos estamos a referir ao segundo curso de Bacharelato, onde 

grande parte do currículo consiste no repaso e afondamento sobre as cuestións básicas 

lingüístico-gramaticais vistas xa anteriormente e mais na adquisición e puimento de habilidades 

de comprensión e expresión de textos, traballo tamén xa iniciado con anterioridade. Neste sentido 

traballarase facendo fincapé especial en todas estas cuestións e actuando con clara conciencia 

de que o nivel do que se parte é o que vai amosando o alumnado nestes primeiros compases de 

curso, o cal será compulsado coa observación necesaria para unha avaliación inicial efectiva. 

Insistirase, así, nas cuestións onde se manifesten máis obvias as deficiencias tanto nas 

habilidades de análise e construción de textos como no dos coñecementos gramaticais (en 

sentido lato) básicos. No caso do Primeiro de Bacharelato procederase do mesmo xeito, tendo en 

conta que a cuestión é menos urxente, porque se pode tomar como curso inicial e resulta 

obviamente máis doado partir dun nivel inferior. 
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Por outra banda, as cuestións da nosa historia literaria e de lingua e sociedade que no final do 

curso pasado ficaron pouco consolidadas deberán ser abordadas de xeito non moi profundo como 

coñecementos necesarios para a adquisición das capacidades específicas de segundo curso, 

como causas directas e fitos importantes na evolución da nosa literatura e no desenvolvemento 

da situación sociolingüística actual. Ao igual que para as cuestións gramaticais e de construción 

de texto, tamén para esta área é menos urxente e menos perentorio para o curso de primeiro de 

bacharelato. 

Polo que se refire ás previsións que se poden formular para o caso de que sexa precisa unha 

actuación non presencial terase en conta a experiencia acumulada durante a última avaliación do 

curso pasado. Por iso, actuarase a través das Aulas Moodle actualmente montadas, que teñen 

preparado e distribuído o material de traballo. Continuarase en todos os grupos co mesmo horario 

que durante o tempo presencial, de xeito que o alumnado se deberá conectar ás horas 

correspondentes á plataforma, onde se iniciará un diálogo co profesor, quen distribuirá o traballo 

para desenvolver nesa hora e abrirá un diálogo a través do bate-papo. O traballo controlarase non 

só coa realización dos distintos exercicios que se van propondo, tamén a través das intervencións 

non bate-papo e mais, e principalmente, do rexistro que o Moodle ofrece de toda a actividade 

desenvolvida. 

Débese ter en conta que o material que se ofrece nos cursos consta de moitos exercicios mais 

tamén de exposicións teóricas en forma de vídeos, o que posibilita ritmos distintos para alumnado 

diverso. Asemade o profesor, ao figurar durante todo o tempo atendendo o bate-papo pode 

proporcionar as orientacións e explicacións complementarias que se precisaren. 

Non se renuncia tampouco á videoconferencia ou outros medios, mais utilizarase en momentos 

puntuais. 

 

 

  Asinan: 

María dos Anxos Méndez Sufuentes                                          Ramón Quiroga Barro 

 

 

Milagros García Iglesias                                                             Beatriz González Blanco 

 

 

Henrique Salvador Estévez                                                        Nerea Martínez Pérez 

 

 

Ángel Manuel Ojea Cortés 

      

                                                 A Guarda, 21 de outubro, 2020 
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