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Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca… 

Hay que medir, pensar, equilibrar… 

y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia concentrada… 
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I. PARTE XERAL 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES A Sangriña está situado nunha poboación mariñeira e turística duns 10.000 

habitantes, pero tamén acolle alumnado dos concello veciños de O Rosal, Tomiño e 

Oia, fundamentalmente agrícolas. Trátase dun centro grande e complexo que conta 

con arredor de 700 alumnos e alumnas, ao redor de 87 profesores, onde se imparten as 

ensinanzas de ESO, bacharelato (tanto ordinario como para persoas adultas), ciclos 

medios e superiores, Formación Profesional Básica e ESA. Con todo, é un centro 

tranquilo, con un bo ambiente de traballo; o comportamento do alumnado é 

axeitado e as familias colaboran de bo grao na tarefa educativa. 

Cómpre anotar a distancia cos centros urbanos próximos tales como Vigo, 

Pontevedra, Santiago e Ourense, onde se producen os actos culturais (teatro, cine, 

música exposicións), xa que, ao prezo das entradas, hai que lle sumar o custe do 

transporte en autobús, que encarece considerablemente a actividade extraescolar. 

2. RELACIÓN DE PROFESORADO DO DEPARTAMENTO, CURSOS E GRUPOS 

PROFESORADO CURSOS E GRUPOS 

Cordeiro Menduíña, Alicia. LCL 2º Bacharelato A, B, C, D. 

Literatura Universal 1º Bacharelato. 

Doiro Portela, Esteban. LCL 1º ESO A+B. 

LCL 2º ESO B (reforzo). 

ITI 1º ESO. 

ITI 2º ESO. 

LCL 3º ESO B, D (reforzo). 

Mendes Alonso, Noelia. LCL 1º Bacharelato A, B, C, D, E. 

Latín 1º Bacharelato persoas adultas. 

Pernas Díaz, Carme, Xefa de Departamento. LCL 3º ESO C+D 

LCL 4º ESO A, B, C. 

Rodríguez Pazos, Isabel. LCL 1º ESO A+B. 

LCL 2º ESO A+B, D. 

PICT 1º Bacharelato A+B, C+D+E. 

PICT 2º Bacharelato A+B, C+D. 

Tejedor Rivas, Elena. LCL 1º ESO A+B, C. 

Teatro 1º ESO. 

LCL 2º ESO A (reforzo), C. 

LCL 3º ESO C (reforzo). 

Torres Jiménez, Juan Ramón. Ámbito lingüístico ESA III-IV. 

LCL 1º Bacharelato persoas adultas. 

LCL 2º Bacharelato persoas adultas. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

9 

 

Literatura Universal 1º Bacharelato 

persoas adultas. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

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 inclusión social e o emprego”. Son capacidades para aplicar de xeito 

integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co gallo de 

lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

O decreto 86/2015 nomea as seguintes competencias clave: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT). 

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

A área de Lingua Castelá e Literatura ten como finalidade primeira a mellora da 

competencia comunicativa (chamada no nomeado decreto competencia en 

comunicación lingüística) utilizando a linguaxe como instrumento tanto de 

comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e regulación de condutas e 

emocións. O obxectivo central desta competencia é comprender e saber 

comunicarse nas diversas situacións que se xeran no ámbito social, cultural e 

académico, utilizando as fontes de información e os soportes que hoxe están á nosa 

disposición. Non se trata, polo tanto, de adquirir só saberes teóricos, senón tamén 

saberes prácticos. Así, a linguaxe constitúese en instrumento de aprendizaxe do resto 

das áreas, e ten un papel fundamental no desenvolvemento integral da persoa, nas 
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súas relacións consigo mesma e con outras persoas, na súa forma de entender e 

explicar o mundo. 

Como a propia lingua é unha ferramenta, temos que intentar aprenderlle ao 

alumnado a manexala en todas as situacións de comunicación, o que nos leva á 

competencia dixital. O coñecemento dos sistemas e modo de operar das tecnoloxías 

da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado 

para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas finalidades. 

Na medida en que a linguaxe é un instrumento de relación social básico parece 

necesaria unha aprendizaxe que nos axude a comunicarnos cos demais e a 

comprender a realidade social do mundo en que se vive, co que se relaciona 

directamente coas competencias sociais e cívicas. De aí que as actividades da clase 

de Lingua Castelá, entendida esta como un microcosmos social, lle faciliten ao 

alumnado prepararse para participar de maneira construtiva nas actividades da 

comunidade, axudándolle a que teña unha visión crítica da realidade e adquira os 

coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de 

dereitos civís. Nesta área é importante inculcar no alumnado a necesidade de 

caracterizar usos da linguaxe que manifesten prexuízos raciais, sexistas ou clasistas, así 

como fomentar o respecto pola realidade plurilingüe de España (linguas cooficiais, 

caso da nosa comunidade), ademais das variedades ou diferentes rexistros que se 

dan en distintos colectivos sociais, xa que a miúdo a linguaxe vai asociada a 

estereotipos ou prexuízos culturais. 

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para 

seguir adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe 

activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que 

evidencia a relación da área de Lingua Castelá e literatura coa competencia para 

aprender a aprender. A clase de lingua castelá pode ser, pois, a pedra angular para a 

adquisición dos coñecementos e destrezas necesarias para que a persoa poida 

aprender en calquera situación. 

A relación entre esta área e a competencia referente ao sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor entróncase no propio proceso de ensino-aprendizaxe, 

posibilitándolle ao alumnado a transformación da información en coñecemento, 

caracterizando o que considere oportuno, e incorporando todo aquilo que o 

enriqueza e o axude a ser unha persoa máis respectuosa e aberta. Facilitaráselle así a 
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consecución da súa autonomía persoal e a súa capacitación para integrarse como 

compoñente pleno na sociedade, asumindo valores éticos e sociais que imperan nela. 

A competencia referente á conciencia e expresións culturais supón apreciar, 

comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal; é, en consecuencia, unha 

competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender 

e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo, da arte e da 

cultura. Desde esta área trátase de capacitar o alumnado para entender a linguaxe 

literaria, valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que 

naceron, pero sobre todo ser capaz de gozar da lectura. 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO E OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E 

LITRATURA NA ESO. 

En síntese, a finalidade da Educación Secundaria Obligatoria consiste en acadar que 

o alumnado adquira os elementos básicos da cultura; deenvolver e consolidar en eles 

hábitos de estudo e de traballo; prepararlles para a súa incorporación a estudos 

posteriores e para a súa inserción laboral, e formarlles para o exercicio dos seus 

dereitos e obrigas na vida como ciudadáns. Na Comunidade Autónoma de Galicia o 

artigo 4 do Decreto 133/2007 do 5 de jullo, polo que se regulan as ensinanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidade, sinala os seguintes 

obxectivos xerales: 

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

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática.  

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 os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres.  
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

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

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

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

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

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

na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada.  

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 

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

que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas 

do mundo.  

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 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 ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

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

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 
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lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 

de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade.  

No referente aos obxectivos xerais da materia de LCL na ESO, establécense os 

seguintes: 

a) Comprender os textos orais, interpretalos e valorar a súa expresión en ámbitos      

diversos. 

b) Comunicarse de forma oral en entornos diversos e valorar a importancia da 

conversación. 

c) Emitir mensaxes orais claros, adecuados ao contexto, coherentes e 

coesionados empregando a linguaxeoral e os aspectos prosódicos e non 

verbhais da linguaxe. 

d) Ler de forma comprensiva e con capacidade crítica textos diversos. 

e) Extraer información de diversas fontes de comunicación escrita, impresa ou 

dixital, utilizándoa para aprender de forma activa. 

f) Producir textos escritos coherentes e cohesionados, valorando a importancia 

da escritura.  

g) Profundizar nos aspectos gramaticais e estructurais das palabras, 

comprendendo o seu significado, diferenciando os seus usos subxectivos e 

obxectivos, e recoñecendo a importancia das súas relacións de igualdade e 

contrariedade. 

h) Empregar o diccionario para a resolución de dúbidas e para enriquecer o 

propio vocabulario. 

i) Utilizar os grupos ou sintagmas dentro do marca da oración simple. 

j) Analizar os elementos constitutivos da oración simple.  

k) Identificar a intencióncomunicativa do discurso, coa interpretación e a análise 

dos elementos a análise dos elementos lingüísticos que o compoñen. 

l) Recoñecer a riqueza cultural que supón a variedade lingüística de España. 

m) Ler obras da literatura española e universal como fonte de pracer y 

enriquecemento personal e adquirir un hábito lector. 

n) Reflexionar sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes.  

o) Comprender textos literarios de distintos xéneros e épocas. 

p) Escribir textos propios con intención literaria. 
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II. MATERIAS DA ÁREA 

5. PROGRAMACIÓN DA MATERIA LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA 

5.1. LCL 1º ESO 

5.1.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 h 

 m 

 B1.1. Escoita 

activa e 

observación das 

normas básicas 

que favorecen a 

comunicación. 

 B1.1. Escoitar de 

forma activa e 

comprender o 

sentido global 

de textos orais. 

 LCLB1.1.1. 

Recoñece e 

asume as regras 

de interacción, 

intervención e 

cortesía que 

regulan os 

debates e 

calquera 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 g 

 B1.2. 

Participación en 

debates, 

coloquios e 

conversas 

espontáneas 

respectando as 

normas básicas 

de interacción, 

intervención e 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orais. 

 B1.2. Valorar a 

importancia da 

conversa na vida 

social 

practicando 

actos de fala 

(contando, 

describindo, 

opinando, 

dialogando, 

etc.), en 

situacións 

comunicativas 

propias da 

 LCLB1.2.1. 

Intervén en actos 

comunicativos 

orais e valora a 

súa 

participación. 

 CCL 

 CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

actividade 

escolar. 

 h  B1.3. 

Coñecemento e 

uso 

progresivamente 

autónomo das 

estratexias 

necesarias para 

a produción e a 

avaliación de 

textos orais. 

Aspectos verbais 

e non verbais. 

 B1.3. Recoñecer, 

interpretar e 

avaliar 

progresivamente 

a claridade 

expositiva, a 

adecuación, a 

coherencia e a 

cohesión do 

contido das 

producións orais 

propias e alleas, 

así como os 

aspectos 

prosódicos e os 

elementos non 

verbais (acenos, 

movementos, 

ollada, etc.). 

 LCLB1.3.1. 

Coñece o 

proceso de 

produción de 

discursos orais 

valorando a 

claridade 

expositiva, a 

adecuación, a 

coherencia do 

discurso e a 

cohesión dos 

contidos.  

 CCL 

 CAA 

 LCLB1.3.2. 

Recoñece a 

importancia dos 

aspectos 

prosódicos, da 

linguaxe non 

verbal, da 

xestión de 

tempos e do 

emprego de 

axudas 

audiovisuais en 

calquera tipo de 

discurso. 

 CD 

 LCLB1.3.3. 

Recoñece os 

erros da 

produción oral 

propia e allea a 

partir da 

práctica habitual 

da avaliación e 

autoavaliación, 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

e propón 

solucións para 

melloralas. 

 g 

 h 

 B1.4. 

Coñecemento, 

uso e aplicación 

das estratexias 

necesarias para 

falar en público: 

planificación do 

discurso, 

prácticas orais 

formais e 

informais, e 

avaliación 

progresiva. 

 B1.4. Aprender a 

falar en público, 

en situacións 

formais e 

informais, de 

xeito individual 

ou en grupo. 

 LCLB1.4.1. 

Realiza 

presentacións 

orais.  

 CCL 

 a 

 d 

 h 

 m 

 B1.5. Creación 

de textos orais e 

audiovisuais que 

reproduzan 

situacións reais 

ou imaxinarias 

de 

comunicación. 

 B1.5. Reproducir 

situacións reais 

ou imaxinarias 

de 

comunicación 

potenciando o 

desenvolvement

o progresivo das 

habilidades 

sociais, a 

expresión verbal 

e non verbal, e a 

representación 

de realidades, 

sentimentos e 

emocións. 

 LCLB1.5.1. 

Dramatiza e 

improvisa 

situacións reais 

ou imaxinarias 

de 

comunicación. 

 CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 h 

 n 

 B2.1. Lectura, 

comprensión, 

interpretación e 

valoración de 

 B2.1. Ler, 

comprender, 

interpretar e 

valorar textos en 

 LCLB2.1.1. Retén 

información e 

recoñece a idea 

principal e as 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

textos escritos de 

ámbito persoal, 

educativo ou 

escolar, e de 

ámbito social. 

diferentes 

formatos e 

soportes. 

ideas 

secundarias, 

comprendendo 

as relacións 

entre elas. 

 LCLB2.1.2. 

Entende 

instrucións 

escritas de certa 

complexidade 

que lle permiten 

desenvolverse en 

situacións da 

vida cotiá e nos 

procesos de 

aprendizaxe. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. 

Interpreta, 

explica e 

deduce a 

información 

dada en 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, 

mapas 

conceptuais, 

esquemas, etc. 

 CMCCT 

 b 

 e 

 h 

 B2.2. Utilización 

progresivamente 

autónoma da 

biblioteca 

escolar e das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación 

como fonte de 

 B2.2. Procurar e 

manexar 

información, na 

biblioteca e 

noutras fontes, 

en papel ou 

dixital, para 

integrala nun 

proceso de 

 LCLB2.2.1. Utiliza, 

de xeito 

autónomo, 

diversas fontes 

de información 

integrando os 

coñecementos 

adquiridos nos 

seus discursos 

 CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

obtención de 

información. 

Educación para 

o uso, o 

tratamento e a 

produción de 

información. 

aprendizaxe 

continua. 

orais ou escritos. 

 LCLB2.2.2. 

Coñece e 

manexa 

habitualmente 

dicionarios 

impresos ou en 

versión dixital. 

 CD 

 LCLB2.2.3. 

Coñece o 

funcionamento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locais, etc.) e de 

bibliotecas 

dixitais, e é 

capaz de 

solicitar 

autonomamente 

libros, vídeos, 

etc. 

 CD 

 g 

 h 

 B2.3. 

Coñecemento e 

uso das técnicas 

e estratexias 

para a 

produción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización da 

información, 

redacción e 

revisión do texto. 

A escritura como 

proceso. 

 B2.3. Aplicar 

progresivamente 

as estratexias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes e 

cohesionados. 

 LCLB2.3.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar os 

seus escritos 

(esquemas, 

árbores, mapas 

conceptuais 

etc.) e redacta 

borradores de 

escritura. 

 CSIE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

 h 

 l 

 B2.4. Produción 

de textos escritos 

e audiovisuais 

relacionados co 

ámbito persoal, 

co educativo ou 

escolar e co 

social. 

 B2.5. Produción 

de textos escritos 

e audiovisuais 

narrativos, 

descritivos, 

instrutivos, 

expositivos e 

argumentativos 

e escritura de 

textos 

dialogados. 

 B2.4. Escribir 

textos en 

diferentes 

soportes e 

formatos, en 

relación co 

ámbito de uso.  

 LCLB2.4.1. 

Escribe textos 

propios do 

ámbito persoal e 

familiar, escolar 

ou educativo e 

social, imitando 

textos modelo. 

 CCL 

 LCLB2.4.2. 

Escribe textos 

narrativos, 

descritivos e 

instrutivos, 

expositivos, 

argumentativos 

e dialogados, 

imitando textos 

modelo. 

 CCL 

 LCLB2.4.3. 

Realiza 

esquemas e 

mapas, e explica 

por escrito o 

significado dos 

elementos visuais 

que poden 

aparecer nos 

textos. 

 CMCCT 

 CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 b 

 h 

 B3.1. 

Recoñecemento

, uso e 

explicación das 

categorías 

gramaticais: 

substantivo, 

adxectivo, 

 B3.1. Aplicar os 

coñecementos 

sobre a lingua e 

as súas normas 

de uso para 

resolver 

problemas de 

comprensión de 

 LCLB3.1.1. 

Recoñece e 

explica o uso das 

categorías 

gramaticais nos 

textos, e utiliza 

este 

coñecemento 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

determinante, 

pronome, verbo, 

adverbio, 

preposición, 

conxunción e 

interxección. 

 B3.2. 

Coñecemento, 

uso e valoración 

das normas 

ortográficas e 

gramaticais, 

recoñecendo o 

seu valor social e 

a necesidade de 

cinguirse a elas 

para conseguir 

unha 

comunicación 

eficaz. 

textos orais e 

escritos e para a 

composición e a 

revisión 

progresivamente 

autónoma dos 

textos propios e 

alleos. 

para corrixir erros 

de 

concordancia 

en textos propios 

e alleos. 

 LCLB3.1.2. 

Recoñece e 

corrixe erros 

ortográficos e 

gramaticais en 

textos propios e 

alleos, aplicando 

os 

coñecementos 

adquiridos para 

mellorar a 

produción de 

textos nas súas 

producións orais, 

escritas e 

audiovisuais. 

 CCL 

 LCLB3.1.3. 

Coñece e utiliza 

adecuadament

e as formas 

verbais nas súas 

producións orais 

e escritas. 

 CCL 

 e 

 h 

 B3.3. Manexo de 

dicionarios e 

outras fontes de 

consulta en 

papel e formato 

dixital sobre o 

uso da lingua. 

 B3.2. Usar de 

forma efectiva 

os dicionarios e 

outras fontes de 

consulta, tanto 

en papel como 

en formato 

dixital, para 

resolver dúbidas 

en relación ao 

 LCLB3.2.1. Utiliza 

fontes variadas 

de consulta en 

formatos diversos 

para resolver as 

súas dúbidas 

sobre o uso da 

lingua e para 

ampliar o seu 

 CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

manexo da 

lingua e para 

enriquecer o 

propio 

vocabulario. 

vocabulario. 

 h  B3.4. 

Recoñecemento

, uso e 

explicación dos 

conectores 

textuais e dos 

principais 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticais 

como léxicos. 

 B3.3. Identificar 

os conectores 

textuais e os 

principais 

mecanismos de 

referencia 

interna presentes 

nos textos, 

recoñecendo a 

súa función na 

organización do 

contido do 

discurso. 

 LCLB3.3.1. 

Recoñece, usa e 

explica os 

conectores 

textuais (de 

adición, 

contraste e 

explicación) e os 

principais 

mecanismos de 

referencia 

interna, 

gramaticais 

(substitucións 

pronominais) e 

léxicos (elipse e 

substitucións 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando a súa 

función na 

organización do 

contido do texto. 

 CCL 

 a 

 h 

 B3.5. 

Recoñecemento

, uso e 

explicación dos 

recursos de 

modalización en 

función da 

persoa que fala 

ou escribe. 

 B3.4. Identificar a 

intención 

comunicativa da 

persoa que fala 

ou escribe.  

 LCLB3.4.1. 

Recoñece a 

expresión da 

obxectividade 

ou 

subxectividade 

identificando as 

modalidades 

asertivas, 

 CSC 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Expresión da 

obxectividade e 

da 

subxectividade a 

través das 

modalidades 

oracionais e as 

referencias 

internas ao 

emisor e ao 

receptor nos 

textos. 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación coa 

intención 

comunicativa do 

emisor. 

 i 

 l 

 B3.6. 

Participación en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensións sobre 

libros e películas, 

etc.) nos que se 

utilicen varias 

linguas, tanto 

curriculares 

como outras 

presentes no 

centro docente, 

e relacionados 

cos elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

 B3.5. Participar 

en proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensións sobre 

libros e películas, 

etc.) nos que se 

utilicen varias 

linguas, tanto 

curriculares 

como outras 

presentes no 

centro docente, 

e relacionados 

cos elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

 LCLB3.5.1. 

Participa en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensións sobre 

libros e películas, 

obras de teatro, 

etc.) nos que se 

utilizan varias 

linguas e 

relacionados cos 

elementos 

transversais, evita 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais, e 

valora as 

competencias 

que posúe como 

persoa 

plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 h 

 B3.7. 

Recoñecemento 

 B3.6. Recoñecer 

e valorar a 

 LCLB3.6.1. 

Coñece e valora 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

 i 

 ñ 

 o 

da diversidade 

lingüística propia 

do ámbito 

persoal, social e 

mediático. 

diversidade 

lingüística, con 

especial 

atención á 

realidade do 

centro docnete 

e do ámbito 

social do 

alumnado. 

a diversidade 

lingüística do seu 

grupo, do centro 

docente e do 

seu ámbito social 

próximo. 

 g 

 h 

 B3.8. 

Identificación e 

progresiva 

utilización dos 

coñecementos 

sobre as linguas 

para 

desenvolver 

unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

 B3.7. Reflexionar 

sobre o sistema e 

as normas de uso 

das linguas, 

mediante a 

comparación e 

a transformación 

de textos, 

enunciados e 

palabras, e 

utilizar estes 

coñecementos 

para solucionar 

problemas de 

comprensión e 

para a 

produción de 

textos. 

 LCLB3.7.1. Utiliza 

os 

coñecementos 

lingüísticos de 

ámbito 

contextual, 

textual, 

oracional e da 

palabra, 

desenvolvidos no 

curso nunha das 

linguas, para 

mellorar a 

comprensión e 

produción dos 

textos 

traballados en 

calquera das 

outras. 

 CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

 h 

 l 

 n 

 B4.1. Lectura 

libre de obras da 

literatura 

española e 

universal, e da 

literatura xuvenil, 

como fonte de 

pracer, de 

enriquecemento 

 B4.1. Ler 

fragmentos ou 

obras da 

literatura 

española e 

universal de 

todos os tempos, 

e da literatura 

xuvenil, próximas 

 LCLB4.1.1. Le e 

comprende cun 

grao crecente 

de interese e 

autonomía obras 

literarias 

próximas aos 

seus gustos, ás 

súas afeccións e 

 CCL 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

persoal e de 

coñecemento 

do mundo, para 

lograr o 

desenvolvement

o dos seus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, e a súa 

autonomía de 

lectura. 

aos propios 

gustos e ás 

propias 

afeccións, 

amosando 

interese pola 

lectura. 

aos seus 

intereses. 

 h 

 l 

 n 

 B4.1. Lectura 

libre de obras da 

literatura 

española e 

universal, e da 

literatura xuvenil, 

como fonte de 

pracer, de 

enriquecemento 

persoal e de 

coñecemento 

do mundo, para 

lograr o 

desenvolvement

o dos seus 

propios gustos e 

intereses 

literarios, e a súa 

autonomía de 

lectura. 

 B4.2. Fomentar o 

gusto e o hábito 

pola lectura en 

todas as súas 

vertentes: como 

fonte de acceso 

ao 

coñecemento e 

como 

instrumento de 

lecer e diversión 

que permite 

explorar mundos 

diferentes aos 

nosos, reais ou 

imaxinarios. 

 LCLB4.2.1. Fala 

na clase dos 

libros e 

comparte as 

súas impresións 

cos compañeiros 

e coas 

compañeiras. 

 CCEC 

 LCLB4.2.2. 

Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desenvolvendo 

progresivamente 

a expresión 

corporal como 

manifestación 

de sentimentos e 

emocións, 

respectando as 

producións das 

demais persoas. 

 CCEC 

 CSC 

 h 

 l 

 n 

 B4.2. Redacción 

de textos de 

intención literaria 

a partir da 

lectura de textos 

 B4.3. Redactar 

textos persoais 

de intención 

literaria seguindo 

as convencións 

 LCLB4.3.1. 

Redacta textos 

persoais de 

intención literaria 

a partir de 

 CCL 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Competenci

as clave 

utilizando as 

convencións 

formais do 

xénero e con 

intención lúdica 

e creativa. 

do xénero, con 

intención lúdica 

e creativa. 

modelos dados 

seguindo as 

convencións do 

xénero con 

intención lúdica 

e creativa. 

 LCLB4.3.2. 

Desenvolve o 

gusto pola 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de 

analizar e regular 

os seus propios 

sentimentos. 

 CCEC 

 CSIE 

 

5.1.3. TEMPORALIZACIÓN 

O libro dispón os contidos en 12 unidades didácticas que serán traballadas a razón de 

4 unidades por avaliación. Tendo en conta que se dispón de 4 horas semanais de 

clase, dedicaremos, en principio, 10 horas por unidade. 

5.1.4.  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR A MATERIA 

O alumno ou alumna ten que acadar os seguintes mínimos para superar Lingua 

Castelá e Literatura en 1º de ESO: 

- Amosar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, e asistencia 

regular que fagan posible a consecución das destrezas nos distintos aspectos de 

cada tema. 

Comunicación oral 

- Mellora da pronuncia e lectura en voz alta. 

- Enriquecemento do léxico. 
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- Comprensión e expresión oral  de diferentes tipos de textos. 

- Actitude solidaria e respectuosa ante as intervencións dos compañeiros. 

Comunicación escrita 

- Mellora na ortografía, presentación de textos. 

- Enriquecemento do léxico. 

- Dominio dunha lectura de textos axeitados ao seu nivel con entoación adecuada. 

- Ser quen de contar e escribir un feito. 

- Manexo do dicionario. 

Coñecemento da lingua 

- Recoñecer, delimitar e clasificar:  substantivos, adxectivos, pronomes. 

- Conxugar os verbos regulares. 

- Saber formar familias de palabras. 

Educación literaria 

- Distinguir os xéneros literarios: narrativo, lírico, dramático. 

- Distinguir entre prosa e verso. 

- Lectura e comentarios tanto orais como escritos de contos, poemas e fragmentos. 

- Lectura das tres obras obrigatorias. 

5.1.4.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Na avaliación ordinaria, os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os 

seguintes: 

- Controis escritos e orais. 

- Probas trimestrais. 

- Exposicións orais. 

- Traballos elaborados por grupos ou individualmente. 

- Tarefas. 
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- Ditados. 

- Redaccións. 

- Caderno do alumnado. 

- Observación do traballo diario na clase. 

- Observación do comportamento na aula e da actitude cara á materia. 

- Fichas de lectura. 

- Controis de lectura. 

5.1.5.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios comúns a todos os cursos e niveis na materia LCL 

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso escrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación. 

- Aplicarase a avaliación continua en todas as liñas e niveis, de xeito que en todas 

as probas, controis ou exames entre sempre toda a materia dada no curso. 

Procurarase, de todos xeitos, darlle maior presenza no exame á materia nova, 

fronte á xa dada. Quedan fóra desta norma os grupos nos que se aplica algunha 

das medidas de atención á diversidade, a seguir: desdobramentos, agrupamentos 

específicos, reforzos,  

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 
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trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos. A recuperación dunha avaliación suspensa 

comprobarase na seguinte, por avaliación continua, como xa foi exposto, agás 

nos grupos de reforzo; daquela o profesor establecerá o sistema de avaliacion 

axeitado ao alumnado. 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación do 

trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnos con trimestres suspensos actuarase 

desta forma:  

• Alumnos cun só trimestre suspenso: Caben dúas situacións: 

 - Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 3 e, 

ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 - Se non se cumpren as dúas condicións anteriores, os alumnos deberán realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste examen o 

alumno obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia considerarase superada. A efectos do cálculo da 

nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de ser superior a ela, á 

do trimestre suspenso.  

• Alumnos con dous trimestres suspensos: Deberán realizar o exame final dos dous 

trimestres suspensos da materia.   

• Alumnos con tres trimestres suspensos: deberán realizar o exame final global da 

materia. 

A proba extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á do exame final global de xuño. A cualificación da convocatoria 

extraordinaria de setembro corresponderase coa calificación obtida polo alumno no 

exame. Nalgunhas ocasións, tamén se proporá un caderno de actividades de reforzo. 

Criterios específicos de 1º de ESO 
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A) O sistema de avaliación será continua. Entrarán todos os contidos vistos 

durante o curso ata a data do exame, tendo máis presenza no exame aqueles 

que foran explicados de xeito máis recente. 

B) A nota da avaliación realizarase aplicando as seguintes porcentaxes: 

30% asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

 15% en: 

 Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 

 Respecto ás normas e os compañeiros. 

 Valoración das actividades e progresión. 

 Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas. 

 Estudo e calidade das tarefas realizadas. 

 Exposicións orais individuais e en grupo. 

 Participación na aula. 

 Traballos voluntarios 

15% en: 

 Lectura de libros de literatura xuvenil.  Entre os libros de lectura recomendados 

estarían:  

 Un sol dentro de mí, Sonia Mirón 

 Si tú quieres, Sonia Mirón 

 León Kamikaze, Álvaro García Hernández 

 El secreto del espejo, Ana Alcolea 

 El medallón perdido, Ana Alcolea 

 El retrato de Carlota, Ana Alcolea 

 El enigma del scriptorium, Pedro Ruiz García 

 El mar, Patricia García- Rojo 

 El misterio Velázquez, Eliacer Casino 

 B1terman, Santiago García Clairac 

 Todo es máscara, Rosa Huertas 

 Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas. 

 Secretos en el backstage, Emily Baker 

 La cruz de El Dorado, César Mallorquí. 

 La piedra inca, César Mallorquí. 

 La isla de Bowen,César Mallorquí. 

 Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

30 

 

 Los escarabajos vuelan al atardecer, Ana Mª Gripe; 

 La isla del tesoro. Robert. L. Stevenson; 

 Bruma de octubre. Dólores Gán dara 

 Fernando el temerario, Jose Luis Velasco 

 La historia interminable, Michael Ende 

 De donde surgen las sombras, David Lozano 

 Muerte  en el priorato, Toti Martínez de Lezea 

 Bruno y la casa del espejo. Ricardo Gómez 

 Los espejos venecianos. Joan Manuel Gisbert; 

 El tango de Laura,  Joachim Friedric 

 Likundú, Heinz Delam 

 La fraternidad de Eihwad,  César Mallorquí 

 Dos velas para el diablo, Laura Gallego. 

 El palacio de la noche eterna, Jose Mª Latorre 

 El mercurio, el azufre y la sal, Manuel Nonínez 

 El diamante oscuro, Andrea Ferrari 

 Grimpow, Rafael Abalos 

 El ejército negro I, Santiago García Clairac 

 El ejército negro II, Santiago García Clairac 

 El ejército negro III, Santiago García Clairac 

 El viajero perdido, César Mallorquí 

 La puerta de Agartha, César Mallorquí 

 Leonís, César Mallorquí 

 El maestro oscuro, Cesar Mallorquí. 

 La catedral, César Mallorquí. 

 La evolución de Calpurnia Tate, Jacqueline Kelly 

 Un monstruo viene a verme, Patrick Ness 

 Valkiria, David Lozano 

 Prisioneros de lo invisible, Rosa Huertas. 

 La sonrisa de los peces de piedra, Rosa Huertas 

70% Aprendizaxe, comprensión e asimilación de contidos: superación de probas 

escritas e orais. En cada proba o profesorado indicará o valor numérico das preguntas 

teóricas ou prácticas, da ortografía e redacción. 

A nota dos exames constituirá o 70% da nota final do trimestre. Para isto, farase a 

media das notas dos exámenes realizados. Non obstante, se existen diferenzas 

significativas na extensión ou grado de dificultade dos contidos abordados nos 

exames, o profesor poderá ponderar as probas para darles un maior ou menor peso 

dentro dese 70%. 
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Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión (adecuación 

e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado dos signos de 

puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc.).  

Se algún alumno é sorprendido polo profesor copiando será puntuado cun 0 nesa 

proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de acordo coas NOF 

do Centro e a lexislación vixente. O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados 

ou non elaborados polo alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que 

nunha proba detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a 

copia (chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, 

etc.), aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

32 

 

5.2. PROGRAMACIÓN DA MATERIA LCL DE 2º DE E.S.O.  

5.2.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 h 

 m 

 B1.1. Comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos orais en relación co 

ámbito de uso: ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e social.  

 B1.1. Escoitar de forma activa, 

comprender, interpretar e 

valorar textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo ou 

escolar, e social.  

 LCLB1.1.1. Comprende o 

sentido global de textos orais 

propios do ámbito persoal, 

escolar/ educativo e social, 

identificando a estrutura, a 

información relevante e a 

intención comunicativa do/da 

falante. 

 CCL 

 LCLB1.1.2. Retén información  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

relevante e extrae informacións 

concretas. 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta 

instrucións orais respectando a 

xerarquía dada. 

 CCL 

 h 

 m 

 B1.2. Comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos orais en relación coa súa 

finalidade: textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, 

expositivos e textos 

argumentativos. Diálogo. 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, 

comprender, interpretar e 

valorar textos orais de diferente 

tipo. 

 LCLB1.2.1. Comprende o 

sentido global de textos orais 

de intención narrativa, 

descritiva, instrutiva, expositiva 

e argumentativa, identificando 

a información relevante, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante, 

así como a súa estrutura e as 

estratexias de cohesión textual 

oral. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 LCLB1.2.2. Retén información 

relevante e extrae informacións 

concretas.  

 CCL 

 LCLB1.2.3. Utiliza 

progresivamente os 

instrumentos adecuados para 

localizar o significado de 

palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda 

axuda, procura en dicionarios, 

lembra o contexto en que 

aparece, etc.). 

 CAA 

 LCLB1.2.4. Resume textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos de 

forma clara, recollendo as ideas 

principais e integrando a 

 CCL 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

información en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

 h 

 m 

 B1.3. Escoita activa e 

cumprimento das normas 

básicas que favorecen a 

comunicación. 

 B1.3. Escoitar de xeito activo e 

comprender o sentido global 

de textos orais. 

 LCLB1.3.1. Observa e analiza as 

intervencións particulares de 

cada participante nun debate 

tendo en conta o ton 

empregado, a linguaxe que se 

utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das 

demais persoas. 

 CCL 

 CSC 

 h  B1.4. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo 

das estratexias necesarias para 

a produción e a avaliación de 

textos orais. Aspectos verbais e 

non verbais. 

 B1.4. Comprender o sentido 

global de textos orais. 

 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso 

de produción de discursos orais 

valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a 

cohesión dos contidos.  

 CSIE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 LCLB1.4.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos, da linguaxe non 

verbal e da xestión de tempos, 

e o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo 

de discurso. 

 CD 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros 

da produción oral propia e 

allea a partir da práctica 

habitual da avaliación e 

autoavaliación, e propón 

solucións para melloralas. 

 CAA 

 g 

 h 

 B1.5. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias 

necesarias para falar en 

 B1.5. Aprender a falar en 

público, en situacións formais e 

informais, de xeito individual ou 

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións 

orais.  

 CCL 

 LCLB1.5.2. Realiza intervencións  CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

público: planificación do 

discurso, prácticas orais formais 

e informais, e avaliación 

progresiva. 

en grupo. non planificadas dentro da 

aula, analizando e 

comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos 

formais e espontáneos. 

 LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias do nivel formal da 

lingua nas súas prácticas orais. 

 CCL 

 LCLB1.5.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, 

modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da 

práctica oral. 

 CCL 

 a 

 d 

 B1.6. Participación en debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas respectando as 

 B1.6. Participar e valorar a 

intervención en debates, 

coloquios e conversas 

 LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, 

non divaga e atende as 

instrucións do/da moderador/a 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 g normas básicas de interacción, 

intervención e cortesía que 

regulan estas prácticas orais. 

 B1.7. Creación de textos orais e 

audiovisuais que reproduzan 

situacións reais ou imaxinarias 

de comunicación. 

espontáneas. en debates e coloquios. 

 LCLB1.6.2. Respecta as normas 

de cortesía que deben dirixir as 

conversas orais axustándose á 

quenda de palabra, 

respectando o espazo, 

xesticulando adecuadamente, 

escoitando activamente as 

demais persoas e usando 

fórmulas de saúdo e 

despedida. 

 CCL 

 CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 b  B2.1. Coñecemento e uso das 

técnicas e estratexias 

 B2.1. Aplicar estratexias de 

lectura comprensiva e crítica 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica 

diferentes estratexias de lectura 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 h necesarias para a comprensión 

de textos escritos. 

de textos. en función do obxectivo e o 

tipo de texto. 

 LCLB2.1.2. Comprende o 

significado das palabras 

propias de nivel formal da 

lingua e incorpóraas ao seu 

repertorio léxico. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a 

información explícita e implícita 

dun texto, e pona en relación 

co contexto. 

 CCEC 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea 

principal dun texto e recoñece 

as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións 

que se establecen entre elas.  

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

    

 b 

 h 

 l 

 LCLB2.1.5. Fai 

inferencias e hipóteses 

sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que 

conteña diferentes 

matices semánticos e 

que favorezan a 

construción do 

significado global e a 

avaliación crítica. 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e 

secuencia informacións 

explícitas e implícitas nun texto, 

e deduce informacións ou 

valoracións implícitas. 

 CMCCT 

 CCL 

    

    

 b  LCLB2.2.2. Interpreta, explica e  CMCCT  LCLB2.3.1. Utiliza de xeito  CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 e 

 h 

deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

autónomo diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

 LCLB2.3.2. Coñece o 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz 

de solicitar autonomamente 

libros, vídeos, etc. 

 CD 

 g 

 h 

 B2.4. Coñecemento e uso das 

técnicas e as estratexias para a 

produción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización da 

información, redacción e 

 B2.4. Aplicar progresivamente 

as estratexias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

 LCLB2.4.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.) e 

redacta borradores de 

escritura. 

 CSIE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

revisión do texto. A escritura 

como proceso. 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando 

o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con 

claridade, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e 

respectando as normas 

gramaticais e ortográficas.  

 CCL 

 e 

 h 

 i 

 l 

 B2.5. Produción de textos 

escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

 B2.6. Produción de textos 

escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos, e 

 B2.5. Escribir textos en diferentes 

soportes e formatos, en relación 

co ámbito de uso.  

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios 

do ámbito persoal e familiar, 

escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos 

narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo. 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

escritura de textos dialogados.  LCLB2.5.3. Realiza esquemas e 

mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos 

visuais que poden aparecer nos 

textos. 

 CMCCT 

 CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 b 

 h 

 B3.1. Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías 

gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e 

interxección. 

 B3.2. Coñecemento, uso e 

 B3.1. Aplicar os coñecementos 

sobre a lingua e as súas normas 

de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orais 

e escritos, e para a 

composición e a revisión 

progresivamente autónoma 

dos textos propios e alleos. 

 LCLB3.1.1. Recoñece e explica 

o uso das categorías 

gramaticais nos textos, e utiliza 

este coñecemento para corrixir 

erros de concordancia en 

textos propios e alleos. 

 CCL 

 LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

erros ortográficos e gramaticais 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social 

e a necesidade de cinguirse a 

elas para conseguir unha 

comunicación eficaz. 

en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a 

produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

 LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 

adecuadamente as formas 

verbais nas súas producións 

orais e escritas. 

 CCL 

 b 

 h 

 B3.3. Comprensión e 

interpretación dos 

compoñentes do significado 

das palabras: denotación e 

connotación.  

 B3.2. Comprender o significado 

das palabras en toda a súa 

extensión para recoñecer e 

diferenciar os usos obxectivos 

dos subxectivos. 

 LCLB3.2.1. Diferencia os 

compoñentes denotativos e 

connotativos no significado das 

palabras dentro dunha frase ou 

un texto oral ou escrito. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 h  B3.4. Coñecemento reflexivo 

das relacións semánticas que se 

establecen entre as palabras. 

 B3.3. Comprender e valorar as 

relacións de igualdade e de 

contrariedade que se 

establecen entre as palabras e 

o seu uso no discurso oral e 

escrito. 

 LCLB3.3.1. Recoñece e usa 

sinónimos e antónimos dunha 

palabra, e explica o seu uso 

concreto nunha frase ou nun 

texto oral ou escrito. 

 CCL 

 h 

 n 

 B3.5. Observación, reflexión e 

explicación dos cambios que 

afectan o significado das 

palabras: causas e 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú e 

eufemismos. 

 B3.4. Recoñecer os cambios de 

significado que afectan a 

palabra no texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú e 

eufemismos. 

 LCLB3.4.1. Recoñece e explica 

o uso metafórico e metonímico 

das palabras nunha frase ou 

nun texto oral ou escrito. 

 CCEC 

 LCLB3.4.2. Recoñece e explica 

os fenómenos contextuais que 

afectan o significado global 

das palabras: tabú e 

eufemismo. 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 h  B3.6. Recoñecemento, uso e 

explicación dos conectores 

textuais e dos principais 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticais 

como léxicos. 

 B3.5. Identificar os conectores 

textuais e os principais 

mecanismos de referencia 

interna presentes nos textos, 

recoñecendo a súa función na 

organización do contido do 

discurso. 

 LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 

explica os conectores textuais 

(de adición, contraste e 

explicación) e os principais 

mecanismos de referencia 

interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), e valora a súa 

función na organización do 

contido do texto. 

 CCL 

 a 

 h 

 B3.7. Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización en función da 

persoa que fala ou escribe. 

Expresión da obxectividade e a 

subxectividade a través das 

 B3.6. Identificar a intención 

comunicativa da persoa que 

fala ou escribe.  

 LCLB3.6.1. Explica a diferenza 

significativa que implica o uso 

dos tempos e modos verbais. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

modalidades oracionais e as 

referencias internas ao emisor e 

ao receptor nos textos. 

 i 

 l 

 B3.8. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 B3.7. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 LCLB3.7.1. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 a 

 h 

 i 

 ñ 

 o 

 B3.9. Recoñecemento da 

diversidade lingüística propia 

do ámbito persoal, social e 

mediático. 

 B3.8. Recoñecer e valorar a 

diversidade lingüística, con 

especial atención á realidade 

galega. 

 LCLB3.8.1. Coñece e valora a 

diversidade lingüística de 

Galicia. 

 CSC 

 g 

 h 

 B3.10. Identificación e 

progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas 

para desenvolver unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

 B3.9. Reflexionar sobre o sistema 

e as normas de uso das linguas, 

mediante 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. 

 LCLB3.9.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera 

das outras. 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 Bloque 4. Educación literaria  

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, 

e da literatura xuvenil, como 

fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para 

lograr o desenvolvemento dos 

seus propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras 

da literatura española e 

universal de todos os tempos e 

da literatura xuvenil, próximas 

aos propios gustos e ás 

afeccións, amosando interese 

pola lectura. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun 

grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás  

súas afeccións e aos seus 

intereses. 

 CCL 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, 

e da literatura xuvenil como 

fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de 

 B4.2. Promover a reflexión sobre 

a conexión entre a literatura e o 

resto das artes (música, pintura, 

cine, etc.), como expresión do 

sentimento humano, 

 LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a 

capacidade de reflexión 

observando, analizando e 

explicando a relación entre 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

coñecemento do mundo, para 

lograr o desenvolvemento dos 

seus propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

analizando e interrelacionando 

obras literarias, musicais, 

arquitectónicas, etc. 

personaxes e temas de todas as 

épocas. 

 

diversas manifestacións 

artísticas de todas as épocas 

(música, pintura, cine, etc.). 

 

 

 LCLB4.2.2. Recoñece e 

comenta o mantemento ou a 

evolución de personaxes-tipo, 

temas e formas ao longo de 

diversos períodos histórico-

literarios ata a actualidade. 

 CAA 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, 

e da literatura xuvenil, como 

fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para 

 B4.3. Fomentar o gusto e o 

hábito pola lectura en todas as 

súas vertentes: como fonte de 

acceso ao coñecemento e 

como instrumento de lecer e 

diversión que permite explorar 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos 

libros e comparte as súas 

impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

 CCL 

 CSC 

 LCLB4.3.2. Le en voz alta  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

lograr o desenvolvemento dos 

seus propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

mundos diferentes aos nosos, 

reais ou imaxinarios. 

modulando, adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e 

potenciando a expresividade 

verbal. 

 h 

 l 

 n 

 B4.2. Redacción de textos de 

intención literaria a partir da 

lectura de textos, utilizando as 

convencións formais do xénero 

e con intención lúdica e 

creativa. 

 B4.4. Redactar textos persoais 

de intención literaria seguindo 

as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

 LCLB4.4.1. Redacta textos 

persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados 

seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e 

creativa. 

 CCL 

 CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto 

pola escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

 CAA 
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5.2.2. TEMPORALIZACIÓN 

O libro dispón os contidos en 12 unidades didácticas que serán traballadas a razón de 

4 unidades por avaliación. Tendo en conta que se dispón de 3 horas semanais de 

clase, dedicaremos, en principio, 6 horas por unidade. 

5.2.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Captar a intención comunicativa e a idea xeral e secundarias dos textos orais 

social e academicamente próximos ao alumnado; identificar a información 

relevante en textos audiovisuais; e seguir instrucións para a realización autónoma 

de tarefas de aprendizaxe. 

2. Comprender a intención comunicativa e captar a relación entre a idea xeral e as 

secundarias de textos escritos próximos á experiencia do alumnado; e seguir 

instrucións de certa extensión. 

3. Narrar, expoñer, resumir, explicar e comentar, en soporte papel e dixital, usando o 

rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade e cohesión, respectando 

as normas gramaticais e ortográficas, e valorando a importancia de planificar e 

revisar o texto. 

4. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas próximos ao contorno do alumnado, 

claras e estruturadas, coa axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

5. Expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra completa axeitada á 

idade do alumnado; recoñecer a estrutura e os elementos de xénero; valorar o uso 

da linguaxe e o punto de vista da autora e do autor. Diferenciar contido literal e 

sentido da obra e relacionar o contido coa propia experiencia. Utilizar os 

coñecementos literarios na comprensión e valoración dos textos. 

6. Identificar en textos orais e escritos a presenza dun uso sexista da linguaxe ou de 

valoracións discriminadoras sobre colectivos ou culturas distintos. 

7. Aplicar os coñecementos literarios na comprensión e valoración de fragmentos, 

atendendo ao xénero, aos temas e motivos da tradición, á caracterización dos 

subxéneros literarios, á versificación e á funcionalidade dos recursos retóricos máis 

relevantes. 

8. Compoñer textos, en soporte papel ou dixital, tomando como modelo textos 

literarios ou realizar algunhas transformacións neses textos. 
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9. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a composición 

e revisión dos textos propios deste curso. 

10. Coñecer unha terminoloxía lingüística básica nas actividades de reflexión sobre o 

uso. 

5.2.4. MÍNIMOS ESIXIBLES 

O alumno ou alumna ten que acadar os seguintes mínimos para superar Lingua 

Castelá e Literatura en 2º de ESO: 

- Amosar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, e asistencia 

regular que fagan posible a consecución das destrezas nos distintos aspectos de 

cada tema. 

Comunicación oral 

- Comprender discursos orais e interpretalos con actitude crítica. 

- Expresar con corrección distintos discursos: debates, exposicións. 

- Mostrar interese e respecto ante as intervencións dos compañeiros. 

Comunicación escrita 

- Comprender discursos escritos e interpretalos con actitude crítica. 

- Producir textos escritos con corrección ortográfica, boa presentación, coherencia 

sintáctica. 

- Mellora e ampliación do léxico. 

- Dominar a técnica do subliñado. 

- Saber facer un esquema. 

Coñecemento da lingua 

- Analizar morfoloxicamente as distintas categorías gramaticais. 

- Distinguir entre o suxeito e o predicado. 

- Coñecer complementos verbais. 
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Literatura 

- Rudimentos de métrica e recursos literarios. 

- Memorización dalgún poema. 

- Analizar e comentar textos narrativos. 

- Lectura das tres obras obrigatorias. 

5.2.5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios comúns a todos os cursos e niveis na materia LCL 

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso escrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación. 

- Aplicarase a avaliación continua en todas as liñas e niveis, de xeito que en todas 

as probas, controis ou exames entre sempre toda a materia dada no curso. 

Procurarase, de todos xeitos, darlle maior presenza no exame á materia nova, 

fronte á xa dada. Quedan fóra desta norma os grupos nos que se aplica algunha 

das medidas de atención á diversidade, a seguir: desdobramentos, agrupamentos 

específicos, reforzos, Programa de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento 

(PMAR).  

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 
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Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles aspectos 

en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que han de levar a 

cabo para alcanzalos. A recuperación dunha avaliación suspensa comprobarase na 

seguinte, por avaliación continua, como xa foi exposto, agás nos grupos de reforzo ou 

PMAR; daquela o profesor establecerá o sistema de avaliacion axeitado ao 

alumnado. Recuperación de avaliacións insuficientes. Con carácter xeral, non se 

levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación do trimestre anterior. Polo tanto, 

no caso de alumnos con trimestres suspensos actuarase desta forma:  

• Alumnos cun só trimestre suspenso: Caben dúas situacións: 

 - Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 3 e, 

ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 - Se non se cumpren as dúas condicións anteriores, os alumnos deberán realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste examen o 

alumno obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente,  a materia  considerarase superada. A efectos do cálculo da 

nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de ser superior a ela, á 

do trimestre suspenso.  

• Alumnos con dous trimestres suspensos: Deberán realizar o exame final dos dous 

trimestres suspensos da materia.   

• Alumnos con tres trimestres suspensos: deberán realizar o exame final global da 

materia. 

A proba extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á do exame final global de xuño. A cualificación da convocatoria 

extraordinaria de setembro corresponderase coa calificación obtida polo alumno no 

exame. Na avaliación extraordinaria, os instrumentos de avaliación poderá ser 

nalgunhas ocasións, tamén un caderno de actividades de reforzo 

Criterios específicos de 2º de ESO 

A) O sistema de avaliación será continua. Entrarán todos os contidos vistos 

durante o curso ata a data do exame, tendo máis presenza no exame 

aqueles que foran explicados de xeito máis recente. 

B) A nota da avaliación realizarase aplicando as seguintes porcentaxes: 
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30% asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

15% en: 

Lectura de libros de literatura xuvenil. Entre os libros de lectura recomendados 

estarían:  

Un sol dentro de mí, Sonia Mirón 

Si tú quieres, Sonia Mirón 

León Kamikaze, Álvaro García Hernández 

El secreto del espejo, Ana Alcolea 

El medallón perdido, Ana Alcolea 

El retrato de Carlota, Ana Alcolea 

El enigma del scriptorium, Pedro Ruiz García 

El mar, Patricia García- Rojo 

El misterio Velázquez, Eliacer Casino 

B1terman, Santiago García Clairac 

Todo es máscara, Rosa Huertas 

Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas. 

Secretos en el backstage, Emily Baker 

La cruz de El Dorado, César Mallorquí. 

La piedra inca, César Mallorquí. 

La isla de Bowen,César Mallorquí. 

Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí 

Los escarabajos vuelan al atardecer, Ana Mª Gripe; 

La isla del tesoro. Robert. L. Stevenson; 

Bruma de octubre. Dólores Gán dara 

Fernando el temerario, Jose Luis Velasco 

La historia interminable, Michael Ende 
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De donde surgen las sombras, David Lozano 

Muerte  en el priorato, Toti Martínez de Lezea 

Bruno y la casa del espejo. Ricardo Gómez 

Los espejos venecianos. Joan Manuel Gisbert; 

El tango de Laura,  Joachim Friedric 

Likundú, Heinz Delam 

La fraternidad de Eihwad,  César Mallorquí 

Dos velas para el diablo, Laura Gallego. 

El palacio de la noche eterna, Jose Mª Latorre 

El mercurio, el azufre y la sal, Manuel Nonínez 

El diamante oscuro, Andrea Ferrari 

Grimpow, Rafael Abalos 

El ejército negro I, Santiago García Clairac 

El ejército negro II, Santiago García Clairac 

El ejército negro III, Santiago García Clairac 

El viajero perdido, César Mallorquí 

La puerta de Agartha, César Mallorquí 

Leonís, César Mallorquí 

El maestro oscuro, Cesar Mallorquí. 

La catedral, César Mallorquí. 

La evolución de Calpurnia Tate, Jacqueline Kelly 

Un monstruo viene a verme, Patrick Ness 

Valkiria, David Lozano 

Prisioneros de lo invisible, Rosa Huertas. 

La sonrisa de los peces de piedra, Rosa Huertas 

15% en: 

 Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

59 

 

 Respecto ás normas e os compañeiros 

 Valoración das actividades e progresión. 

 Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas. 

 Estudo e calidade das tarefas realizadas. 

 Exposicións orais individuais e en grupo. 

 Participación na aula. 

 Traballos voluntarios. 

70% Aprendizaxe, comprensión e asimilación de contidos: superación de probas 

escritas e orais. En cada proba o profesorado indicará o valor numérico das preguntas 

teóricas ou prácticas, da ortografía e redacción. 

A nota dos exames constituirá o 70% da nota final do trimestre. Para isto, farase a 

media das notas dos exámenes realizados. Non obstante, se existen diferenzas 

significativas na extensión ou grado de dificultade dos contidos abordados nos 

exames, o profesor poderá ponderar as probas para darles un maior ou menor peso 

dentro dese 70%. 

Nas probas e traballos escritos terase en conta a calidade da expresión (adecuación 

e coherencia), así como a corrección ortográfica, o uso apropiado dos signos de 

puntuación e a presentación (lexibilidade, limpeza, etc.).  

Se algún alumno é sorprendido polo profesor copiando será puntuado cun 0 nesa 

proba, sen prexuízo das medidas disciplinarias que corresponda de acordo coas NOF 

do Centro e a lexislación vixente. O mesmo aplicarase aos casos de traballos plaxiados 

ou non elaborados polo alumno. Idéntico procedemento seguirase no caso de que 

nunha proba detéctese que un alumno posúe material cuxa finalidade obvia é a 

copia (chuletas, escritura nas mans, uso do teléfono móbil, presenza de auriculares, 

etc.), aínda que non chegue a utilizalo de forma efectiva. 

 

5.2.6. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial realizarase durante as dúas primeiras semanas de clase para 

detectar o nivel do alumnado. Os resultados desta avaliación inicial reflectiranse no 

caderno de cada profesor.  

Os instrumentos para a realización da dita avaliación son os que seguen:  
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- Probas escritas. 

- Lecturas comprensivas e analíticas. 

- Actividades de gramática e redacción. 

5.2.7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Na avaliación ordinaria, os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os 

seguintes: 

- Controis escritos e orais. 

- Probas trimestrais. 

- Exposicións orais. 

- Traballos elaborados por grupos ou individualmente. 

- Tarefas. 

- Ditados. 

- Redaccións. 

- Caderno do alumnado. 

- Observación do traballo diario na clase. 

- Observación do comportamento na aula e da actitude cara á materia. 

- Fichas de lectura. 

- Controis de lectura. 

- Comentarios de texto. 

- Traballos individuais voluntarios. 
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5.3. PROGRAMACIÓN DA MATERIA LCL DE 3º DE E.S.O.  

4.3.2. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 h 

 m 

 B1.1. Comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos orais en relación co 

ámbito de uso: persoal, 

educativo ou escolar, e social.  

 B1.1. Escoitar de xeito activo, 

comprender, interpretar e 

valorar textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo ou 

escolar, e social.  

 LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

 CCL 

 LCLB1.1.2. Comprende o sentido 

global de textos publicitarios, 

informativos e de opinión 

procedentes dos medios de 

comunicación, distinguindo a 

información da persuasión na 

publicidade e a información da 

opinión en noticias, reportaxes, 

etc., identificando as estratexias 

de enfatización e de expansión. 

 CSC 

 LCLB1.1.3. Resume textos, de 

forma oral, recollendo as ideas 

 CCL 
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principais e integrándoas con 

claridade en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

 h 

 m 

 B1.2. Comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos orais en relación coa súa 

finalidade: textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos 

e argumentativos. 

 B1.2. Escoitar de xeito activo, 

comprender, interpretar e 

valorar textos orais de diferente 

tipo. 

 LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

 CCL 

 LCLB1.2.2. Interpreta e valora 

aspectos concretos do contido 

e da estrutura de textos 

narrativos, descritivos, 

expositivos, argumentativos e 

instrutivos, emitindo xuízos 

razoados e relacionándoos con 

conceptos persoais, para 

xustificar un punto de vista 

particular. 

 CCL 

 h 

 m 

 B1.3. Observación, reflexión, 

comprensión e valoración do 

sentido global dos debates, os 

coloquios e as conversas 

 B1.3. Escoitar de xeito activo e 

comprender o sentido global de 

textos orais. 

 LCLB1.3.1. Escoita, observa e 

explica o sentido global de 

debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a 

 CSC 
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espontáneas, da intención 

comunicativa de cada 

interlocutor/a, e aplicación das 

normas básicas que os regulan.  

información salientable, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa e a postura de 

cada participante, así como as 

diferenzas formais e de contido 

que regulan os intercambios 

comunicativos formais e os 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

 h  B1.4. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo das 

estratexias necesarias para a 

produción e a avaliación de 

textos orais. Aspectos verbais e 

non verbais. 

 B1.4. Recoñecer, interpretar e 

avaliar progresivamente a 

claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia e a 

cohesión do contido das 

producións orais propias e 

alleas, así como os aspectos 

prosódicos e os elementos non 

verbais (acenos, movementos, 

ollada, etc.). 

 LCLB1.4.1. Coñece o proceso de 

produción de discursos orais 

valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a 

cohesión dos contidos.  

 CCL 

 LCLB1.4.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión de tempos e 

do emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de 

 CD 
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discurso. 

 g 

 h 

 B1.5. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias 

necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, 

prácticas orais formais e 

informais, e avaliación 

progresiva. 

 B1.5. Aprender a falar en 

público, en situacións formais e 

informais, de xeito individual ou 

en grupo. 

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións 

orais.  

 CCL 

 LCLB1.5.2. Organiza o contido e 

elabora guións previos á 

intervención oral formal, 

seleccionando a idea central e 

o momento en que vai ser 

presentada ao seu auditorio, así 

como as ideas secundarias e os 

exemplos que van apoiar o seu 

desenvolvemento.  

 CCL 

 LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias do nivel formal da lingua 

nas súas prácticas orais. 

 CCL 

 LCLB1.5.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, 

modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da 

práctica oral. 

 CCL 
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 LCLB1.5.5. Avalía, por medio de 

guías, as producións propias e 

alleas, mellorando 

progresivamente as súas 

prácticas discursivas. 

 CAA 

 a 

 d 

 g 

 B1.6. Participación en debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas respectando as 

normas básicas de interacción, 

intervención e cortesía que 

regulan estas prácticas orais. 

 B1.6. Participar e valorar a 

intervención en debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas. 

 LCLB1.6.1. Participa activamente 

en debates e coloquios 

escolares respectando as regras 

de interacción, intervención e 

cortesía que os regulan, 

manifestando as súas opinións e 

respectando as opinións das 

demais persoas. 

 CSC 

 LCLB1.6.2. Avalía as 

intervencións propias e alleas. 

 CCL 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 b 

 h 

 B2.1. Coñecemento e uso das 

técnicas e as estratexias 

necesarias para a comprensión 

de textos escritos. 

 B2.1. Aplicar estratexias de 

lectura comprensiva e crítica de 

textos. 

 LCLB2.1.1. Pon en práctica 

diferentes estratexias de lectura 

en función do obxectivo e o tipo 

de texto. 

 CCL 
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 LCLB2.1.2. Fai inferencias e 

hipóteses sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que conteña 

matices semánticos e que 

favorezan a construción do 

significado global e a avaliación 

crítica. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso 

de comprensión de lectura 

usando fichas sinxelas de 

autoavaliación.  

 CAA 

 h 

 l 

 B2.2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos. 

 B2.2. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos en 

diferentes formatos e soportes. 

 LCLB2.2.1. Recoñece e expresa 

o tema e a intención 

comunicativa de textos escritos 

propios do ámbito persoal e 

familiar, educativo ou escolar, e 

social (medios de 

comunicación), identificando a 

tipoloxía textual seleccionada, a 

organización do contido, as 

marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

 CCL 
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 LCLB2.2.2. Recoñece e expresa 

o tema e a intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e 

dialogados identificando a 

tipoloxía textual seleccionada, 

as marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

 CCEC 

 a 

 c 

 h 

 B2.3. Actitude progresivamente 

crítica e reflexiva ante a lectura 

organizando razoadamente as 

ideas e expóndoas, 

respectando as ideas das 

demais persoas. 

 B2.3. Manifestar unha actitude 

crítica ante a lectura de 

calquera tipo de textos a través 

dunha lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acordo ou desacordo, 

respectando en todo momento 

as opinións das demais persoas. 

 LCLB2.3.1. Identifica e expresa as 

posturas de acordo e 

desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 

 CCL 

 LCLB2.3.2. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o 

significado dun texto. 

 CCL 

 LCLB2.3.3. Respecta as opinións 

das demais persoas. 

 CSC 

 b 

 e 

 h 

 B2.4. Utilización progresivamente 

autónoma da biblioteca escolar 

e das tecnoloxías da 

 B2.4. Procurar e manexar 

información, na biblioteca e 

noutras fontes, en papel ou 

 LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fontes de 

información, e integra os 

 CD 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

68 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

información e da comunicación 

como fonte de obtención de 

información. Educación para o 

uso, o tratamento e a produción 

de información. 

dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe 

continua. 

coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

 e 

 g 

 h 

 B2.5. Coñecemento e uso das 

técnicas e estratexias para a 

produción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización da 

información, redacción e 

revisión do texto. A escritura 

como proceso. 

 B2.5. Aplicar progresivamente as 

estratexias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

 LCLB2.5.1. Revisa o texto en 

varias fases para aclarar 

problemas co contido (ideas e 

estrutura) ou a forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática e presentación), e 

avalía a súa propia produción 

escrita ou a dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 CAA 

 LCLB2.5.2. Reescribe textos 

propios e alleos aplicando as 

propostas de mellora que se 

deducen da avaliación da 

produción escrita e axustándose 

ás normas ortográficas e 

gramaticais que permiten unha 

 CCL 
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comunicación fluída. 

 g 

 h 

 l 

 B2.6. Produción de textos escritos 

e audiovisuais relacionados co 

ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 B2.7. Produción de textos escritos 

e audiovisuais narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos 

e argumentativos e escritura de 

textos dialogados. 

 B2.6. Escribir textos en diferentes 

soportes e formatos, en relación 

co ámbito de uso.  

 LCLB2.6.1. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diversos tipos de 

argumento, imitando textos 

modelo. 

 CCL 

 LCLB2.6.2. Utiliza variados 

organizadores textuais nas 

exposicións e nas 

argumentacións. 

 CCL 

 LCLB2.6.3. Resume textos 

xeneralizando termos que teñen 

trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto 

resumido. 

 CAA 

 g  B2.8. Interese crecente pola 

composición escrita como fonte 

 B2.7. Valorar a importancia da 

escritura como ferramenta de 

 LCLB2.7.1. Produce textos 

diversos recoñecendo na 

 CMCCT 
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 h 

 l 

de información e aprendizaxe e 

como xeito de comunicar 

sentimentos, experiencias, 

coñecementos e emocións. 

adquisición das aprendizaxes e 

como estímulo do 

desenvolvemento persoal. 

escritura o instrumento que é 

capaz de organizar o seu 

pensamento. 

 LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos 

palabras propias do nivel formal 

da lingua que incorpora ao seu 

repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

 CCL 

 LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude 

creativa ante a escritura. 

 CCEC 

 LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 

ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando 

opinións, comentando e 

valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer 

os seus propios. 

 CD 

 CSC 
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 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 b 

 h 

 B3.1. Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías 

gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e 

interxección. 

 B3.2. Coñecemento, uso e 

valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social 

e a necesidade de cinguirse a 

elas para conseguir unha 

comunicación eficaz. 

 B3.1. Aplicar os coñecementos 

sobre a lingua e as súas normas 

de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orais 

e escritos, e para a composición 

e a revisión progresivamente 

autónoma dos textos propios e 

alleos, utilizando a terminoloxía 

gramatical necesaria para a 

explicación dos usos da lingua. 

 LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 

uso das categorías gramaticais 

nos textos e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros 

de concordancia en textos 

propios e alleos. 

 CCL 

 LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

erros ortográficos e gramaticais 

en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a 

produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

 CCL 

 h  B3.3. Recoñecemento, uso e 

explicación dos elementos 

constitutivos da palabra. 

Procedementos para formar 

palabras. 

 B3.2. Recoñecer e analizar a 

estrutura das palabras 

pertencentes ás diversas 

categorías gramaticais, 

distinguindo as flexivas das non 

flexivas. 

 LCLB3.2.1. Recoñece e explica 

os elementos constitutivos da 

palabra (raíz e afixos), e aplica 

este coñecemento á mellora da 

comprensión de textos escritos e 

ao enriquecemento do seu 

vocabulario activo. 

 CCL 
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 LCLB3.2.2. Explica os 

procedementos de formación 

de palabras, distinguindo as 

compostas, as derivadas, as 

siglas e os acrónimos. 

 CCL 

 h  B3.4. Recoñecemento, 

identificación e explicación do 

uso dos grupos de palabras 

(nominal, adxectival, 

preposicional, verbal e 

adverbial) e das relacións que 

se establecen entre os 

elementos que os conforman no 

marco da oración simple. 

 B3.3. Observar, recoñecer e 

explicar os usos dos grupos 

nominais, adxectivais, verbais, 

preposicionais e adverbiais 

dentro do marco da oración 

simple. 

 LCLB3.3.1. Identifica os grupos 

de palabras en frases e textos, 

diferenciando a palabra nuclear 

do resto de palabras que o 

forman, e explica o seu 

funcionamento no marco da 

oración simple. 

 CCL 

 LCLB3.3.2. Recoñece e explica 

nos textos o funcionamento 

sintáctico do verbo a partir do 

seu significado, distinguindo os 

grupos de palabras que poden 

funcionar como complementos 

verbais argumentais e adxuntos.  

 CCL 

 h  B3.5. Recoñecemento, uso e 

explicación dos elementos 

constitutivos da oración simple: 

 B3.4. Recoñecer, usar e explicar 

os elementos constitutivos da 

 LCLB3.4.1. Recoñece e explica 

nos textos os elementos 

constitutivos da oración simple, 

 CCL 
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suxeito e predicado. Oracións 

impersoais, activas e pasivas. 

oración simple.  diferenciando suxeito e 

predicado e interpretando a 

presenza ou a ausencia do 

suxeito como unha marca da 

actitude, obxectiva ou 

subxectiva, do emisor. 

 LCLB3.4.2. Transforma oracións 

activas en pasivas e viceversa, e 

explica os papeis semánticos do 

suxeito (axente, paciente e 

causa). 

 CAA 

 LCLB3.4.3. Amplía oracións nun 

texto usando diferentes grupos 

de palabras, utilizando os nexos 

adecuados e creando oracións 

novas con sentido completo. 

 CCL 

 a  B3.6. Recoñecemento, uso e 

explicación dos conectores 

textuais e dos principais 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticais como 

léxicos. 

 B3.5. Identificar os conectores 

textuais e os principais 

mecanismos de referencia 

interna presentes nos textos, 

recoñecendo a súa función na 

organización do contido do 

 LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 

explica os conectores textuais 

(de adición, contraste e 

explicación) e os principais 

mecanismos de referencia 

interna, gramaticais 

 CCL 
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discurso. (substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa 

función na organización do 

contido do texto. 

 a 

 h 

 B3.7. Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización en función da 

persoa que fala ou escribe. 

Expresión da obxectividade e a 

subxectividade a través das 

modalidades oracionais e as 

referencias internas ao emisor e 

ao receptor nos textos. 

 B3.6. Identificar a intención 

comunicativa da persoa que 

fala ou escribe.  

 LCLB3.6.1. Identifica e usa en 

textos orais ou escritos as formas 

lingüísticas que fan referencia 

ao emisor e ao receptor ou á 

audiencia (persoa gramatical, 

uso de pronomes, suxeito axente 

ou paciente, oracións 

impersoais, etc.). 

 CCL 

 a 

 h 

 B3.8. Explicación progresiva da 

coherencia do discurso, tendo 

en conta as relacións 

gramaticais e léxicas que se 

establecen no interior do texto e 

a súa relación co contexto. 

 B3.7. Interpretar 

adecuadamente os discursos 

orais e escritos tendo en conta 

os elementos lingüísticos, as 

relacións gramaticais e léxicas, a 

estrutura e a disposición dos 

contidos en función da 

 LCLB3.7.1. Recoñece a 

coherencia dun discurso 

atendendo á intención 

comunicativa do emisor, 

identificando a estrutura e a 

disposición de contidos. 

 CCL 

 LCLB3.7.2. Identifica estruturas  CCEC 
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intención comunicativa. textuais (narración, descrición, 

explicación e diálogo), explica 

os mecanismos lingüísticos que 

as diferencian e aplica os 

coñecementos adquiridos na 

produción e na mellora de 

textos propios e alleos. 

 a 

 h 

 l 

 B3.9. Coñecemento das orixes 

históricas da realidade 

plurilingüe de España, e 

valoración como fonte de 

enriquecemento persoal e 

como mostra da riqueza do 

noso patrimonio histórico e 

cultural. 

 B3.8. Coñecer a realidade 

plurilingüe de España, a 

distribución xeográfica das súas 

linguas e dos dialectos, as súas 

orixes históricas e algúns dos seus 

trazos diferenciais. 

 LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as 

linguas de España e explica 

algunha das súas características 

diferenciais, comparando varios 

textos, recoñece as súas orixes 

históricas e describe algúns dos 

seus trazos diferenciais. 

 CSC 

 LCLB3.8.2. Recoñece as 

variedades xeográficas do 

castelán dentro e fóra de 

España.  

 CSC 

 i 

 l 

 B3.10. Participación en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

 B3.9. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

 LCLB3.9.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

 CCL 

 CAA 
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películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 g 

 h 

 B3.11. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos 

sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia 

comunicativa integrada. 

 B3.10. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante 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. 

 LCLB3.10.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera 

das outras. 

 CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

 h 

 l 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e 

da literatura xuvenil, como fonte 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da 

literatura española e universal 

de todos os tempos e da 

 LCLB4.1.1. Valora algunha das 

obras de lectura libre, resumindo 

o contido, explicando os 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 n 

 c 

de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 

mundo para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

literatura xuvenil, próximas aos 

propios gustos e ás súas 

afeccións, amosando interese 

pola lectura. 

aspectos que máis chamaron a 

súa atención e o que a lectura 

lle achegou como experiencia 

persoal.  

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e 

da literatura xuvenil, como fonte 

de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 

mundo para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 B4.2. Favorecer a lectura e 

comprensión de obras literarias 

da literatura española e 

universal de todos os tempos e 

da literatura xuvenil, próximas 

aos propios gustos e ás propias 

afeccións, contribuíndo á 

formación da personalidade 

literaria. 

 LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente o seu propio 

criterio estético perseguindo 

como única finalidade o pracer 

pola lectura. 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e 

da literatura xuvenil, como fonte 

de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 

 B4.3. Promover a reflexión sobre 

a conexión entre a literatura e o 

resto das artes (música, pintura, 

cine, etc.), como expresión do 

sentimento humano, analizando 

 LCLB4.3.1. Compara textos 

literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a 

un mesmo tópico, observando, 

analizando e explicando os 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

mundo para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

e relacionando obras literarias, 

musicais e arquitectónicas, e 

personaxes, temas, etc. de 

todas as épocas. 

puntos de vista segundo o 

medio, a época ou a cultura, e 

valorando e criticando o que le 

ou ve. 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e 

da literatura xuvenil, como fonte 

de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 

mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 B4.4. Fomentar o gusto e o 

hábito pola lectura en todas as 

súas vertentes: como fonte de 

acceso ao coñecemento e 

como instrumento de lecer e 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes aos nosos, 

reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.4.1. Fala na clase dos 

libros e comparte as súas 

impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

 CCL 

 LCLB4.4.2. Traballa en equipo 

determinados aspectos das 

lecturas propostas ou 

seleccionadas polo alumnado, 

investigando e experimentando 

de forma progresivamente 

autónoma. 

 CSC 

 CSIEE 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.2. Aproximación aos xéneros 

literarios e ás obras máis 

representativas da literatura 

española da Idade Media ao 

Século de Ouro a través da 

lectura e explicación de 

 B4.5. Comprender textos 

literarios representativos da 

literatura da Idade Media ao 

Século de Ouro recoñecendo a 

intención do/da autor/a, 

relacionando o seu contido e a 

 LCLB4.5.1. Le e comprende unha 

selección de textos literarios, en 

versión orixinal ou adaptados, e 

representativos da literatura da 

Idade Media ao Século de 

Ouro, identificando o tema, 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

fragmentos significativos e, de 

ser o caso, textos completos. 

Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, 

crenzas, etc. 

súa forma cos contextos 

socioculturais e literarios da 

época, identificando o tema, 

recoñecendo a evolución 

dalgúns tópicos e formas 

literarias, e expresando esa 

relación con xuízos persoais 

razoados. 

resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe 

literaria. 

 LCLB4.5.2. Expresa a relación 

entre o contido da obra, a 

intención do/da autor/a e o 

contexto, e o mantemento de 

temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 B4.3. Redacción de textos de 

intención literaria a partir da 

lectura de textos, utilizando as 

convencións formais do xénero 

e con intención lúdica e 

creativa. 

 B4.6. Redactar textos persoais 

de intención literaria seguindo 

as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

 LCLB4.6.1. Redacta textos 

persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados 

seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e 

creativa. 

 CCEC 

 CCL 

 LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto 

pola escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

 CAA 

 CCL 

 e  B4.4. Consulta e utilización de  B4.7. Consultar e citar  LCLB4.7.1. Achega nos seus  CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

fontes e recursos variados de 

información para a realización 

de traballos. 

adecuadamente fontes de 

información variadas, para 

realizar un traballo educativo en 

soporte impreso ou dixital sobre 

un tema do currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico e persoal, e 

utilizando as tecnoloxías da 

información. 

traballos escritos ou orais 

conclusións e puntos de vista 

persoais e críticos sobre as obras 

literarias estudadas, 

expresándose con rigor, 

claridade e coherencia. 

 CCL 

 LCLB4.7.2. Utiliza recursos 

variados das tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para a realización de traballos. 

 CD 
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5.3.2. TEMPORALIZACIÓN 

O libro dispón os contidos en 12 unidades didácticas que serán traballadas a razón de 

4 unidades por avaliación. Tendo en conta que se dispón de 3 horas semanais de 

clase, dedicaremos, en principio, 6 horas por unidade. 

5.3.3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

O alumno ou alumna ten que acadar os seguintes mínimos para superar Lingua 

Castelá e Literatura en 3º de ESO: 

- Amosar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, e asistencia 

regular que fagan posible a consecución das destrezas nos distintos aspectos de 

cada tema. 

Comunicación oral 

- Expresarse con corrección: pronunciación, cohesión, vocabulario adecuado. 

- Presentar exposicións orais sobre algún tema de actualidade. 

Comunicación escrita 

- Corrección na escrita: uso correcto das normas ortográficas e de puntuación. 

- Lectura en voz alta: entoación correcta e comprensión. 

- Producir distintos tipos de textos. 

Coñecemento da lingua 

- Coñecementos gramaticais dirixidos a mellorar a expresión. 

- Análise da oración simple. 

- Coñecementos básicos da historia do español. 

- Distinguir as oracións simples e as compostas 

Literatura 

- Coñecementos xerais sobre a Idade Media e lectura comprensiva de textos 

sinxelos. 
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- Coñecementos xerais sobre o Renacemento e lectura comprensiva de textos. 

- Coñecementos xerais sobre o Barroco e lectura comprensiva de textos. 

- Saber elaborar un rudimentario comentario de texto: introdución, determinar o 

tema e a estrutura, atopar figuras retóricas. 

- Ler as obras de lectura obrigatoria. 

5.3.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Na avaliación ordinaria, os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os 

seguintes: 

- Controis escritos e orais. 

- Probas trimestrais. 

- Exposicións orais. 

- Traballos elaborados por grupos ou individualmente. 

- Tarefas. 

- Ditados. 

- Redaccións. 

- Caderno do alumnado. 

- Observación do traballo diario na clase. 

- Observación do comportamento na aula e da actitude cara á materia. 

- Fichas de lectura. 

- Controis de lectura. 

- Comentarios de texto. 

- Traballos individuais voluntarios. 

Na avaliación ordinaria de xuño farase unha recuperaión global da materia. Só terán 

que presentarse a esta proba os alumnos que non superaran os respectivos trimestres.  
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Recuperación de avaliacións insuficientes 

- Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación 

do trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnos con trimestres suspensos 

actuarase desta forma:  

• Alumnos cun só trimestre suspenso: Caben dúas situacións: 

 - Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 3 e, 

ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 - Se non se cumpren as dúas condicións anteriores, os alumnos deberán realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste examen o 

alumno obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia  considerarase superada. A efectos do cálculo da 

nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de ser superior a ela, á 

do trimestre suspenso.  

• Alumnos con dous trimestres suspensos: Deberán realizar o exame final dos dous 

trimestres suspensos da materia.   

• Alumnos con tres trimestres suspensos: deberán realizar o exame final global da 

materia. 

- A proba extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á do exame final global de xuño. A cualificación da 

convocatoria extraordinaria de setembro corresponderase coa calificación obtida 

polo alumno no exame. Nalgunhas ocasións, tamén se proporá  un caderno de 

actividades de reforzo. 

5.3.5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios comúns a todos os cursos e niveis na materia LCL 

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso escrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  
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- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación. 

- Aplicarase a avaliación continua en todas as liñas e niveis, de xeito que en todas 

as probas, controis ou exames entre sempre toda a materia dada no curso. 

Procurarase, de todos xeitos, darlle maior presenza no exame á materia nova, 

fronte á xa dada. Quedan fóra desta norma os grupos nos que se aplica algunha 

das medidas de atención á diversidade, a seguir: desdobramentos, agrupamentos 

específicos, reforzos, Programa de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento 

(PMAR).  

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos. A recuperación dunha avaliación suspensa 

comprobarase na seguinte, por avaliación continua, como xa foi exposto, agás 

nos grupos de reforzo ou PMAR; daquela o profesor establecerá o sistema de 

avaliacion axeitado ao alumnado. 

Criterios específicos de 3º de ESO 

A) O sistema de avaliación será continua. Entrarán todos os contidos vistos durante o 

curso ata a data do exame, tendo máis presenza no exame aqueles que foran 

explicados de xeito máis recente. 

B) A nota da avaliación realizarase aplicando as seguintes porcentaxes: 

30% asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

 20% en: 

 Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 

 Respecto ás normas e os compañeiros. 

 Valoración das actividades e progresión. 
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 Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas. 

 Estudo e calidade das tarefas realizadas. 

 Exposicións orais individuais e en grupo. 

 Participación na aula. 

 Traballos voluntarios. 

 10% en : 

 Lectura de libros de literatura xuvenil. 

70% Aprendizaxe, comprensión e asimilación de contidos (incluída a lectura de obras 

literarias e o traballo ou exame sobre elas): superación de probas escritas e orais. En 

cada proba o profesorado indicará o valor numérico das preguntas teóricas ou 

prácticas, da ortografía e redacción 

5.4. PROGRAMACIÓN DA MATERIA LCL DE 4º DE E.S.O.  

5.4.1. OBXECTIVOS 

a. Comprender textos orais, interpretándoos e valorando a súa expresión 

dentro de ámbitos diversos. 

b. Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando a importancia da 

conversación. 

c. Comunicarse de forma crara, adecuando o discurso ao contexto, con 

coherencia e cohesión empregando a  lingua oral e os aspectos 

prosódicos e non verbais da lingua. 

d. Ler comprensivamente e con capacidade crítica diversos textos. 

e. Extraer información de diferentes fontes de comunicación escrita, en papel 

ou dixital, e empregala para aprender de forma activa. 

f. Producir textos con cohesión e coherencia, valorando a importancia da 

escritura. 

g. Empregar as distintas categorías gramaticais e formas verbais con intención 

comunicativa e expresiva en distintos contextos lingüísticos. 

h. Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos 

provenientes de otras lenguas 

i. Distinguir o significado das palabras dependendo do contexto onde se 

empregan.  

j. Recoñecer e analizar a estructura das oracións compostas. 

k. Empregar os recursos lingüísticos disponibles para afrontar problemas de 

comprensión e expresión oral e escrita. 

l. Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla 

en las producciones propias. 
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m. Empregar a lingua con intención comunicativa, interpretando o discurso e 

analizando os elementos lingüísticos que o componen. 

n. Ler obras da literatura española e universal, manifestando gusto pola 

lectura e desenvolvendo o hábito lector. 

o. Reflexionar sobre as relacións entre a literatura e o resto das artes. 

p. Comprender textos literarios representativos da literatura do século XVIII ata 

os nosos días. 

q. Escribir textos personales de intención literaria. 

r. Usar a creatividade na redacción de textos de carácter literario. 
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5.4.2. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 h 

 m 

 B1.1. Comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos orais en relación co 

ámbito de uso: persoal, 

educativo, social e laboral. 

 B1.1. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo ou 

escolar, e social.  

 LCLB1.1.1. Comprende o sentido 

global de textos orais propios 

dos ámbitos persoal, educativo 

e laboral, identificando a 

información relevante, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

 CCL 

 LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

 CCL 

 LCLB1.1.3. Retén información 

relevante e extrae informacións 

concretas. 

 CCL 

 LCLB1.1.4. Distingue as partes en 

que se estruturan as mensaxes 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

orais e a relación entre discurso 

e contexto.  

 LCLB1.1.5. Distingue entre 

información e opinión en 

mensaxes procedentes dos 

medios de comunicación, e 

entre información e persuasión 

en mensaxes publicitarias orais, 

identificando as estratexias de 

enfatización e expansión. 

 CSC 

 LCLB1.1.6. Segue e interpreta 

instrucións orais. 

 CCL 

 h 

 m 

 B1.2. Comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos orais en relación coa súa 

finalidade: textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos. 

Diálogo. 

 B1.2. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais de diferente 

tipo. 

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido 

global de textos orais de 

intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e 

argumentativa, identificando a 

estrutura e a información 

relevante, determinando o tema 

e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

 LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

 CCL 

 LCLB1.2.3. Retén información 

relevante e extrae informacións 

concretas. 

 CAA 

 LCLB1.2.4. Interpreta e valora 

aspectos concretos do contido 

de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos, emitindo xuízos 

razoados e relacionándoos con 

conceptos persoais, para 

xustificar un punto de vista 

particular. 

 CAA 

 CCL 

 LCLB1.2.5. Utiliza 

progresivamente os instrumentos 

adecuados para localizar o 

significado de palabras ou 

enunciados descoñecidos 

 CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

(demanda axuda, busca en 

dicionarios, lembra o contexto 

en que aparece, etc.). 

 LCLB1.2.6. Resume textos 

narrativos, descritivos, expositivos 

e argumentativos de forma 

clara, recollendo as ideas 

principais e integrando a 

información en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

 CAA 

 h  B1.3. Observación e 

comprensión do sentido global 

de debates, coloquios, 

entrevistas e conversas 

espontáneas, da intención 

comunicativa de cada 

interlocutor/a e aplicación das 

normas básicas que regulan a 

comunicación. 

 B1.3. Comprender o sentido 

global e a intención de textos 

orais. 

 LCLB1.3.1. Escoita, observa e 

interpreta o sentido global de 

debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a 

información relevante, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa e a postura de 

cada participante, así como as 

diferenzas formais e de contido 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

que regulan os intercambios 

comunicativos formais e os 

espontáneos. 

 LCLB1.3.2. Recoñece e explica 

as características da linguaxe 

conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas 

espontáneas. 

 CCL 

 LCLB1.3.3. Observa e analiza as 

intervencións particulares de 

cada participante nun debate, 

coloquio ou conversa 

espontánea tendo en conta o 

ton empregado, a linguaxe que 

utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das 

demais persoas. 

 CCL 

 LCLB1.3.4. Identifica o propósito, 

a tese e os argumentos das 

persoas participantes en 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

debates, faladoiros e entrevistas 

procedentes dos medios de 

comunicación audiovisual, 

valorando de forma crítica 

aspectos concretos da súa 

forma e o seu contido.  

 LCLB1.3.5. Recoñece e asume as 

regras de interacción, 

intervención e cortesía que 

regulan os debates e calquera 

intercambio comunicativo oral. 

 CSC 

 a 

 d 

 h 

 B1.4. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo das 

estratexias necesarias para a 

produción de textos orais. 

 B1.4. Recoñecer, interpretar e 

avaliar progresivamente as 

producións orais propias e alleas, 

así como os aspectos prosódicos 

e os elementos non verbais 

(xestos, movementos, ollada, 

etc.). 

 LCLB1.4.1. Coñece o proceso de 

produción de discursos orais e 

valora a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos 

contidos.  

 CCL 

 LCLB1.4.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, pausas, 

ton, timbre, volume, etc.) a 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

ollada, a colocación, a linguaxe 

corporal, a xestión de tempos e 

o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

 LCLB1.4.3. Recoñece os erros da 

produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para 

melloralas. 

 CAA 

 a 

 d 

 h 

 B1.5. Valoración da lingua oral 

como instrumento de 

aprendizaxe, como medio para 

transmitir coñecementos, ideas 

e sentimentos, e como 

ferramenta para regular a 

conduta. 

 B1.5. Valorar a lingua oral como 

instrumento de aprendizaxe, 

como medio para transmitir 

coñecementos, ideas e 

sentimentos, e como ferramenta 

para regular a conduta. 

 LCLB1.5.1. Utiliza e valora a 

lingua como un medio para 

adquirir, procesar e transmitir 

novos coñecementos, para 

expresar ideas e sentimentos, e 

para regular a conduta. 

 CCL 

 g 

 h 

 B1.6. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias 

necesarias para falar en público 

 B1.6. Aprender a falar en 

público, en situacións formais ou 

informais, de xeito individual ou 

 LCLB1.6.1. Realiza presentacións 

orais de forma individual ou en 

grupo, planificando o proceso 

 CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

e dos instrumentos de 

autoavaliación en prácticas 

orais formais ou informais.  

en grupo.  de oralidade, organizando o 

contido, consultando fontes de 

información diversas, 

xestionando o tempo e 

transmitindo a información de 

xeito coherente, aproveitando 

vídeos, gravacións ou outros 

soportes dixitais. 

 LCLB1.6.2. Realiza intervencións 

non planificadas, dentro da 

aula, analizando e comparando 

as similitudes e as diferenzas 

entre discursos formais e 

espontáneos. 

 CCL 

 LCLB1.6.3. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias do nivel formal da lingua 

nas súas prácticas orais. 

 CCL 

 LCLB1.6.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, 

modulando e adaptando a súa 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

mensaxe á finalidade da 

práctica oral. 

 LCLB1.6.5. Resume oralmente 

exposicións, argumentacións, 

intervencións públicas, etc., 

recollendo as ideas principais e 

integrando a información en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

 CAA 

 LCLB1.6.6. Aplica os 

coñecementos gramaticais á 

avaliación e á mellora da 

expresión oral, recoñecendo en 

exposicións orais propias ou 

alleas as dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticións, 

ambigüidades, impropiedades 

léxicas, pobreza e repetición de 

conectores etc.). 

 CCL 

 a  B1.7. Coñecemento, 

comparación, uso e valoración 

 B1.7. Coñecer, comparar, usar e 

valorar as normas de cortesía 

 LCLB1.7.1. Coñece, valora e 

aplica as normas que rexen a 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

 c 

 d 

 h 

das normas de cortesía da 

comunicación oral que regulan 

as conversas espontáneas e 

outras prácticas discursivas orais 

propias dos medios de 

comunicación. Debate. 

nas intervencións orais propias 

da actividade educativa, tanto 

espontáneas como planificadas, 

e nas prácticas discursivas orais 

propias dos medios de 

comunicación.  

cortesía na comunicación oral. 

 LCLB1.7.2. Analiza criticamente 

debates e faladoiros 

procedentes dos medios de 

comunicación, recoñecendo 

neles a validez dos argumentos 

e valorando criticamente a súa 

forma e o seu contido. 

 CCL 

 LCLB1.7.3. Participa activamente 

nos debates escolares, 

respectando as regras de 

intervención, interacción e 

cortesía que os regulan, 

utilizando unha linguaxe non 

discriminatoria. 

 CSC 

 a 

 d 

 h 

 m 

 B1.8. Creación de textos orais e 

audiovisuais que reproduzan 

situación reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

 B1.8. Reproducir situacións reais 

ou imaxinarias de comunicación 

potenciando o 

desenvolvemento progresivo 

das habilidades sociais, a 

expresión verbal e non verbal, e 

 LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa 

situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación.  

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

a representación de realidades, 

sentimentos e emocións. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 g 

 h 

 l 

 B2.1. Coñecemento e uso 

progresivo de técnicas e 

estratexias de comprensión 

escrita. 

 B2.2. Lectura comprensiva, 

interpretación e valoración de 

textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral. 

 B2.3. Lectura, comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

 B2.1. Aplicar diferentes 

estratexias de lectura 

comprensiva e crítica de textos 

 LCLB2.1.1. Comprende textos de 

diversa índole pondo en 

práctica diferentes estratexias 

de lectura e autoavaliación da 

súa propia comprensión en 

función do obxectivo e o tipo de 

texto, actualizando 

coñecementos previos, 

traballando os erros de 

comprensión e construíndo o 

significado global do texto. 

 CCL 

 LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e 

secuencia as informacións 

explícitas dos textos. 

 CCL 

 LCLB2.1.3. Infire a información 

relevante dos textos, 

identificando a idea principal e 

 CMCCT 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

as secundarias, e establecendo 

relacións entre elas. 

 LCLB2.1.4. Constrúe o significado 

global dun texto ou de frases do 

texto demostrando unha 

comprensión plena e detallada 

deste. 

 CCL 

 LCLB2.1.5. Fai conexións entre un 

texto e o seu contexto, 

integrándoo e avaliándoo 

criticamente, e realizando 

hipóteses sobre el. 

 CAA 

 LCLB2.1.6. Comprende o 

significado de palabras propias 

do nivel culto da lingua que 

incorpora ao seu repertorio 

léxico, e recoñecendo a 

importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse 

con exactitude e precisión. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

 b 

 e 

 h 

 l 

 B2.1. Coñecemento e uso 

progresivo de técnicas e 

estratexias de comprensión 

escrita. 

 B2.2. Lectura comprensiva, 

interpretación e valoración de 

textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral. 

 B2.3. Lectura, comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

 B2.2. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos 

escritos en diferentes soportes e 

formatos. 

 LCLB2.2.1. Recoñece e expresa 

o tema, as ideas principais, a 

estrutura e a intención 

comunicativa de textos escritos 

propios dos ámbitos persoal, 

educativo, social e laboral, e de 

relacións con organizacións, 

identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, 

exposición, etc.), a organización 

do contido e o formato utilizado. 

 CCL 

 LCLB2.2.2. Identifica os trazos 

diferenciais dos xéneros 

xornalísticos informativos e de 

opinión (noticias, reportaxes, 

editoriais, artigos e columnas, 

cartas á dirección, comentarios 

e crítica). 

 CSC 

 LCLB2.2.3. Comprende e explica 

os elementos verbais e os non 

verbais, e a intención 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

comunicativa dun texto 

publicitario procedente dos 

medios de comunicación. 

 LCLB2.2.4. Localiza informacións 

explícitas nun texto e 

relaciónaas entre si e co 

contexto, secuénciaas e 

deduce informacións ou 

valoracións implícitas. 

 CCL 

 LCLB2.2.5. Interpreta o sentido 

de palabras, expresións, frases 

ou pequenos fragmentos 

extraídos dun texto en función 

do seu sentido global. 

 CCL 

 LCLB2.2.6. Interpreta, explica e 

deduce a información dada en 

esquemas, mapas conceptuais, 

diagramas, gráficas, fotografías, 

etc. 

 CAA 

 CMCCT 

 g  B2.4. Actitude progresivamente  B2.3. Manifestar unha actitude  LCLB2.3.1. Identifica e expresa as  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

 h 

 l 

crítica e reflexiva ante a lectura. crítica ante a lectura de 

calquera tipo de textos ou obras 

literarias a través dunha lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acordo ou 

desacordo, respectando sempre 

as opinións dos demais. 

posturas de acordo e 

desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 

 LCLB2.3.2. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o 

significado dun texto. 

 CAA 

 CCL 

 LCLB2.3.3. Respecta as opinións 

das demais persoas. 

 CSC 

 b 

 e 

 h 

 B2.5. Utilización 

progresivamente autónoma das 

bibliotecas e das tecnoloxías da 

información e da comunicación 

como fontes de obtención de 

información. 

 B2.4. Seleccionar os 

coñecementos que se obteñan 

das bibliotecas ou de calquera 

outra fonte de información 

impresa en papel ou dixital, 

integrándoos nun proceso de 

aprendizaxe continua.  

 LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fontes de 

información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

 CCL 

  

 LCLB2.4.2. Coñece e manexa 

habitualmente dicionarios 

impresos ou en versión dixital, 

dicionarios de dúbida e 

irregularidades da lingua, etc. 

 CCL 

 CD 

 LCLB2.4.3. Coñece o  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

 CAA 

 g 

 e 

 h 

 l 

 B2.6. Coñecemento e uso das 

técnicas e as estratexias para a 

produción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización da 

información, redacción e 

revisión. 

 B2.7. Produción de textos 

escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e 

dialogados. 

 B2.5. Aplicar progresivamente as 

estratexias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

 LCLB2.5.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.). 

 CCL 

 LCLB2.5.2. Redacta borradores 

de escritura. 

 CCL 

 CAA 

 LCLB2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes usando o 

rexistro adecuado, organizando 

as ideas con claridade, 

enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas, 

e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas.  

 CCL 

 LCLB2.5.4. Revisa o texto en  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

varias fases para aclarar 

problemas co contido (ideas, 

estrutura, etc.) ou coa forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática e presentación). 

 CAA 

 LCLB2.5.5. Avalía, utilizando 

guías, a súa propia produción 

escrita e a dos/das seus/súas 

compañeiros/as. 

 CAA 

 LCLB2.5.6. Reescribe textos 

propios e alleos aplicando as 

propostas de mellora que se 

deducen da avaliación da 

produción escrita. 

 CCL 

 h 

 l 

 B2.8. Produción de textos 

escritos e audiovisuais propios 

dos ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral. 

 B2.6. Escribir textos en relación 

co ámbito de uso.  

 LCLB2.6.1. Redacta con 

claridade e corrección textos 

propios dos ámbitos persoal, 

educativo, social e laboral. 

 CCL 

 LCLB2.6.2. Redacta con 

claridade e corrección textos 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos, 

adecuándose aos trazos propios 

da tipoloxía seleccionada. 

 LCLB2.6.3. Utiliza variados 

organizadores textuais nos seus 

escritos.  

 CCL 

 LCLB2.6.4. Resume o contido de 

calquera tipo de texto, 

recollendo as ideas principais 

con coherencia e cohesión e 

expresándoas cun estilo propio, 

evitando reproducir literalmente 

as palabras do texto. 

 CAA 

 LCLB2.6.5. Realiza esquemas e 

mapas conceptuais que 

estruturen o contido dos textos 

traballados.  

 CAA 

 LCLB2.6.6. Explica por escrito o 

significado dos elementos visuais 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

que poidan aparecer nos textos 

(gráficas, imaxes, etc.). 

 b 

 c 

 g 

 h 

 B2.9. Interese pola composición 

escrita como fonte de 

información e aprendizaxe, 

como forma de comunicar as 

experiencias e os 

coñecementos propios, e como 

instrumento de enriquecemento 

persoal e profesional. 

 B2.7. Valorar a importancia da 

lectura e a escritura como 

ferramentas de adquisición das 

aprendizaxes e como estímulo 

do desenvolvemento persoal. 

 LCLB2.7.1. Produce textos 

diversos recoñecendo na 

escritura o instrumento que é 

capaz de organizar o seu 

pensamento. 

 CCL 

 LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos 

palabras propias do nivel formal 

da lingua que incorpora ao seu 

repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

 CCL 

 LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude 

creativa ante a lectura e a 

escritura. 

 CCEC 

 LCLB2.7.4. Coñece e utiliza  CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando 

opinións, comentando e 

valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer 

os seus propios. 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 a 

 h 

 B3.1. Observación, reflexión e 

explicación dos valores 

expresivos e do uso das 

categorías gramaticais, con 

especial atención ao adxectivo, 

aos tipos de determinantes e 

aos pronomes. 

 B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores expresivos que adquiren 

determinadas categorías 

gramaticais en relación coa 

intención comunicativa do texto 

onde aparecen, con especial 

atención a adxectivos, 

determinantes e pronomes. 

 LCLB3.1.1. Explica os valores 

expresivos que adquiren algúns 

adxectivos, determinantes e 

pronomes en relación coa 

intención comunicativa do texto 

onde aparecen. 

 CCL 

 a 

 h 

 B3.2. Observación, reflexión e 

explicación dos valores 

expresivos e do uso das formas 

verbais en textos con diferente 

intención comunicativa. 

 B3.2. Recoñecer e explicar os 

valores expresivos que adquiren 

as formas verbais en relación 

coa intención comunicativa do 

texto onde aparecen.  

 LCLB3.2.1. Recoñece e explica 

os valores expresivos que 

adquiren as formas verbais en 

relación coa intención 

comunicativa do texto onde 

 CCL 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

107 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

aparecen. 

 a 

 b 

 h 

 B3.3. Observación, reflexión e 

explicación do uso expresivo 

dos prefixos e sufixos, 

recoñecendo os que teñen 

orixe grega e latina, explicando 

o significado que lle achegan á 

raíz léxica e a súa capacidade 

para a formación e a creación 

de novas palabras. 

 B3.3. Recoñecer e explicar o 

significado dos principais prefixos 

e sufixos, e as súas posibilidades 

de combinación para crear 

novas palabras, identificando os 

que proceden do latín e do 

grego. 

 LCLB3.3.1. Recoñece os 

procedementos para a 

formación de palabras novas e 

explica o valor significativo dos 

prefixos e dos sufixos. 

 CCL 

 LCLB3.3.2. Forma substantivos, 

adxectivos, verbos e adverbios a 

partir doutras categorías 

gramaticais, utilizando diversos 

procedementos lingüísticos. 

 CCL 

 LCLB3.3.3. Coñece o significado 

dos principais prefixos e sufixos 

de orixe grecolatina e utilízaos 

para deducir o significado de 

palabras descoñecidas. 

 CAA 

 a 

 h 

 B3.4. Observación, reflexión e 

explicación dos niveis de 

significado de palabras e 

expresións no discurso oral ou 

 B3.4. Identificar os niveis de 

significado de palabras ou 

expresións en función da 

intención comunicativa do 

 LCLB3.4.1. Explica todos os 

valores expresivos das palabras 

que gardan relación coa 

intención comunicativa do texto 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

escrito. discurso oral ou escrito onde 

aparecen. 

onde aparecen. 

 LCLB3.4.2. Explica con precisión 

o significado de palabras, e usa 

a acepción adecuada en 

relación ao contexto en que 

aparecen. 

 CCL 

 b 

 e 

 h 

 B3.5. Manexo de dicionarios e 

outras fontes de consulta en 

papel e formato dixital sobre a 

normativa e o uso non 

normativo das palabras, e 

interpretación das informacións 

lingüísticas que proporcionan os 

dicionarios da lingua 

(gramaticais, semánticas, 

rexistro e uso). 

 B3.5. Usar correcta e 

eficazmente os dicionarios e 

outras fontes de consulta, tanto 

en papel como en formato 

dixital, para resolver dúbidas 

sobre o uso correcto da lingua e 

para progresar na aprendizaxe 

autónoma. 

 LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e 

outras fontes de consulta en 

papel e formato dixital, resolve 

eficazmente as súas dúbidas 

sobre o uso correcto da lingua e 

progresa na aprendizaxe 

autónoma. 

 CD 

 h  B3.6. Observación, reflexión e 

explicación dos límites 

sintácticos e semánticos da 

oración simple e a composta, 

das palabras que relacionan os 

 B3.6. Explicar e describir os trazos 

que determinan os límites 

oracionais para recoñecer a 

estrutura das oracións 

 LCLB3.6.1. Transforma e amplía 

oracións simples en oracións 

compostas, usando conectores 

e outros procedementos de 

substitución para evitar 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

grupos que forman parte desta 

e dos seus elementos 

constitutivos. 

compostas.  repeticións. 

 LCLB3.6.2. Recoñece a palabra 

nuclear que organiza 

sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, 

así como os elementos que se 

agrupan arredor dela. 

 CMCCT 

 LCLB3.6.3. Recoñece a 

equivalencia semántica e 

funcional entre o adxectivo, o 

substantivo e algúns adverbios 

con oracións de relativo, 

substantivas e adverbiais 

respectivamente, transformando 

e ampliando adxectivos, 

substantivos e adverbios en 

oracións subordinadas e 

inseríndoas como constituíntes 

doutra oración. 

 CCL 

 LCLB3.6.4. Utiliza de forma 

autónoma textos da vida cotiá 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

para a observación, reflexión e 

explicación sintáctica. 

 b 

 h 

 B3.7. Coñecemento, uso e 

valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social 

e a necesidade de cinguirse a 

elas na escritura para obter 

unha comunicación eficiente. 

 B3.7. Aplicar os coñecementos 

sobre a lingua para resolver 

problemas de comprensión e 

expresión de textos orais e 

escritos e para a revisión 

progresivamente autónoma dos 

textos propios e alleos. 

 LCLB3.7.1. Revisa os seus 

discursos orais e escritos 

aplicando correctamente as 

normas ortográficas e 

gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social para obter unha 

comunicación eficiente. 

 CCL 

 b 

 g 

 h 

 B3.8. Observación, reflexión, 

explicación e uso dos trazos 

característicos que permiten 

diferenciar e clasificar os 

xéneros textuais, con especial 

atención aos discursos 

expositivos e argumentativos. 

 B3.8. Identificar e explicar as 

estruturas dos xéneros textuais, 

con especial atención ás 

estruturas expositivas e 

argumentativas, para utilizalas 

nas súas producións orais e 

escritas.  

 LCLB3.8.1. Identifica e explica as 

estruturas dos xéneros textuais, 

con especial atención ás 

expositivas e argumentativas, e 

utilízaas nas propias producións 

orais e escritas. 

 CCL 

 LCLB3.8.2. Coñece os elementos 

da situación comunicativa que 

determinan os usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, 

xénero textual, etc.). 

 CSC 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

 LCLB3.8.3. Describe os trazos 

lingüísticos máis sobresalientes 

de textos expositivos e 

argumentativos, relacionándoos 

coa intención comunicativa e o 

contexto en que se producen. 

 CCL 

 LCLB3.8.4. Recoñece nun texto 

os procedementos lingüísticos 

para a expresión da 

subxectividade, e utilízaos nas 

producións propias. 

 CCL 

 h  B3.9. Observación, reflexión e 

explicación do uso de 

conectores textuais e dos 

principais mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticais (substitucións 

pronominais) como léxicos 

(elipses e substitucións mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

 B3.9. Recoñecer en textos de 

diversa índole e usar nas 

producións propias orais e 

escritas os conectores textuais e 

os principais mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

 LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a 

substitución léxica como un 

procedemento de cohesión 

textual. 

 CCL 

 LCLB3.9.2. Identifica, explica e 

usa distintos tipos de conectores 

de causa, consecuencia, 

condición e hipótese, así como 

os mecanismos gramaticais e 

léxicos de referencia interna que 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

proporcionan cohesión a un 

texto. 

 a 

 b 

 h 

 B3.10. Coñecemento dos 

rexistros e dos factores que 

inciden no uso da lingua en 

distintos ámbitos sociais, e 

valoración da importancia de 

utilizar o rexistro adecuado 

segundo as condicións da 

situación comunicativa. 

 B3.10. Recoñecer e utilizar os 

rexistros lingüísticos en función 

dos ámbitos sociais, valorando a 

importancia de utilizar o rexistro 

adecuado a cada momento. 

 LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros 

lingüísticos en textos orais ou 

escritos en función da intención 

comunicativa e do seu uso 

social. 

 CCL 

 LCLB3.10.2. Valora a importancia 

de utilizar o rexistro adecuado a 

cada situación comunicativa, e 

aplícao nos seus discursos orais e 

escritos. 

 CSC 

 i 

 l 

 B3.11. Participación en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos 

 B3.11. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos 

 LCLB3.11.1. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre 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 

 CCL 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 g 

 h 

 B3.12. Identificación e 

progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas 

para desenvolver unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

 B3.12. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante 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. 

 LCLB3.12.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera 

das outras. 

 CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e 

da literatura xuvenil, como fonte 

de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 

mundo, para lograr o 

 B4.1. Favorecer a lectura e 

comprensión de obras literarias 

da literatura española e 

universal de todos os tempos e 

da literatura xuvenil. 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun 

grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos e ás 

súas afeccións. 

 CCL 

 LCLB4.1.2. Valora algunha das  CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

obras de lectura libre, resumindo 

o contido, explicando os 

aspectos que máis chamaron a 

súa atención e o que a lectura 

lle achegou como experiencia 

persoal.  

 LCLB4.1.3. Desenvolve 

progresivamente o seu propio 

criterio estético perseguindo 

como única finalidade o pracer 

pola lectura. 

 CSIEE 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e 

da literatura xuvenil, como fonte 

de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 

mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 B4.2. Promover a reflexión sobre 

a conexión entre a literatura e o 

resto das artes.  

 LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a capacidade 

de reflexión observando, 

analizando e explicando a 

relación existente entre 

manifestacións artísticas de 

todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

 CCL 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta 

o mantemento ou a evolución 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

de personaxes-tipo, temas e 

formas ao longo dos diversos 

períodos histórico-literarios, ata a 

actualidade. 

 LCLB4.2.3. Compara textos 

literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a 

un mesmo tópico, observando, 

analizando e explicando os 

puntos de vista segundo o 

medio, a época ou a cultura, e 

valorando e criticando o que le 

ou ve. 

 CSC 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e 

da literatura xuvenil, como fonte 

de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 

mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

 B4.3. Fomentar o gusto e o 

hábito pola lectura en todas as 

súas vertentes: como fonte de 

acceso ao coñecemento e 

como instrumento de lecer e 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes aos nosos, 

reais ou imaxinarios. 

 LCLB4.3.1. Fala na clase dos 

libros e comparte as súas 

impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

 CCL 

 LCLB4.3.2. Traballa en equipo 

determinados aspectos das 

lecturas propostas ou 

seleccionadas polos alumnos, 

 CSC 

 CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

investigando e experimentando 

de forma progresivamente 

autónoma. 

 LCLB4.3.3. Le en voz alta, 

modulando e adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e 

potenciando a expresividade 

verbal. 

 CCL 

 LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión 

corporal como manifestación 

de sentimentos e emocións, 

respectando as producións das 

demais persoas. 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.2. Aproximación ás obras 

máis representativas da 

literatura española desde o 

século XVlll aos nosos días a 

través da lectura e a 

 B4.4. Comprender textos 

literarios representativos desde o 

século XVlll aos nosos días, 

recoñecendo a intención do/da 

autor/a, o tema e os trazos 

 LCLB4.4.1. Le e comprende unha 

selección de textos literarios 

representativos da literatura 

desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

explicación de fragmentos 

significativos e, de ser o caso, 

obras completas. Reflexión e 

superación de estereotipos de 

xénero, clase, crenzas, etc. 

propios do xénero ao que 

pertence, e relacionando o seu 

contido co contexto 

sociocultural e literario da 

época, ou doutras épocas, e 

expresando a relación con 

xuízos persoais razoados. 

resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe 

literaria. 

 LCLB4.4.2. Expresa a relación 

entre o contido da obra, a 

intención do/da autor/a e o 

contexto, e o mantemento de 

temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

 CAA 

 h 

 l 

 n 

 B4.3. Redacción de textos de 

intención literaria a partir da 

lectura de textos do século XX, 

utilizando as convencións 

formais do xénero seleccionado 

e con intención lúdica e 

creativa. 

 B4.5. Redactar textos persoais de 

intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

 LCLB4.5.1. Redacta textos 

persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados, 

seguindo as convencións do 

xénero e con intención lúdica e 

creativa. 

 CCL 

 LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto 

pola escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  
Competencias 

clave 

 e  B4.4. Consulta de fontes de 

información variadas para a 

realización de traballos e a cita 

adecuada destas. 

 B4.6. Consultar e citar 

adecuadamente fontes de 

información variadas para 

realizar un traballo educativo en 

soporte impreso ou dixital sobre 

un tema do currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico e persoal, e 

utilizando as tecnoloxías da 

información. 

 LCLB4.6.1. Consulta e cita 

adecuadamente varias fontes 

de información para 

desenvolver por escrito, con 

rigor, claridade e coherencia, un 

tema relacionado co currículo 

de Literatura. 

 CCL 

 CD 

 LCLB4.6.3. Utiliza recursos 

variados das tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para a realización dos seus 

traballos educativos. 

 CD 
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5.4.3. TEMPORALIZACIÓN 

O libro dispón os contidos en 6 bloques de 12 unidades didácticas cada un, que serán 

traballadas da seguinte maneira: 

 Primeiro trimestre: 

o Bloque de Léxico (12 unidades). 3 semanas. 

o Bloque Gramática, unidade Clases de palabras: 1 semana. 

o Bloque Literatura, 4 unidades: 4 semanas. 

o Bloque Comunicación, unidade El texto y sus propiedades: 2 semanas. 

o Bloque Ortografía: ocos libres en sesións ao remate de unidades. 

 Segundo trimestre: 

o Bloque Literatura, catro unidades: 4 semanas. 

o Bloque Comunicación, Tipos de textos (unidades 2-12): 5 semanas. 

o Sintaxe (sen libro). Tipos de frase: 1 semana. 

o Bloque Ortografía: ocos libres en sesións ao remate de unidades. 

 Terceiro trimestre: 

o Sintaxe (sen libro). La cláusula simple, coordinada, subordinada, la 

oración: 5 semanas. 

o Bloque Literatura, 4 unidades: 4 semanas. 

o Bloque Ortografía: ocos libres en sesións ao remate de unidades. 

Alén das unidades do libro, traballarase a lectura en voz alta, a exposición en público, 

o recitado de poesía, a definición, a argumentación e o comentario crítico. 

5.4.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Comprender a intención comunicativa, as ideas principais, os datos relevantes, as 

teses ou argumentos dos textos orais nos medios de comunicación ou no ámbito 

escolar. 

2. Comprender a intención comunicativa, temas, organización da información de 

textos escritos nos medios de comunicación ou no ámbito públicos e xulgar a 

eficacia dos procedementos lingüísticos usados. Comprender instrucións que 

regulan a vida social e procesos de aprendizaxe complexos. 

3. Expoñer, explicar, argumentar, resumir e comentar, en soporte papel ou dixital, 

usando o rexistro adecuado, con claridade e coherencia, respectando as normas 
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gramaticais e ortográficas e valorando a importancia de planificar e revisar o 

texto. 

4. Realizar presentacións orais claras e estruturadas sobre temas académicos, sociais, 

políticos, culturais coa axuda dos medios de comunicación e das TIC. 

5. Expoñer unha opinión argumentada sobre a lectura de obras a partir do século XIX 

ata a actualidade; avaliar a composición xeral e relacionar o sentido da obra e a 

propia experiencia. 

6. Identificar e valorar en textos orais e escritos a presenza dun uso sexista da linguaxe 

ou de valoracións discriminatorias sobre colectivos ou culturas distintos. Propoñer 

outras formulacións que eliminen a discriminación detectada. 

7. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión e valoración de textos breves da 

literatura contemporánea, relacionando fragmentos e autores co seu contexto 

literario e histórico; valorar as innovacións dos xéneros e as formas na literatura 

contemporánea. 

8. Mostrar coñecemento das relacións, nas obras lidas, entre o contexto e os 

autores/ras cun traballo persoal de síntese ou recreación, en soporte papel ou 

dixital, expoñendo unha valoración persoal. 

9. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a composición e 

revisión autónoma dos textos propios. 

10. Coñecer e usar a terminoloxía lingüística axeitada na reflexión sobre o uso. 

5.4.5. MÍNIMOS ESIXIBLES 

Para algúns alumnos e alumnas será o final dos estudos, para outros o comezo de 

estudos superiores; para todos eles é indispensable posuír un nivel óptimo en expresión 

oral e escrita, así como un coñecemento culto do patrimonio literario. 

Así mesmo, deben amosar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese 

persoal, e asistencia regular que fagan posible a consecución das destrezas nos 

distintos aspectos de cada tema. 

Expresión oral 

- Presentación oral de maneira clara, coherente, con vocabulario axeitado de 

temas de actualidade e literarios. 

- Actitude respectuosa ante as intervencións dos compañeiros. 
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Expresión escrita 

- Comprensión de textos: expositivos, narrativos e argumentativos. 

- Composición de textos propios: boa presentación, orden e cohesión, léxico 

adecuado. 

Coñecemento da lingua 

- Distinguir, clasificar e analizar as categorías gramaticais. 

- Analizar oracións complexas. 

- Semántica: recoñecer e identificar: sinonimia, polisemia, antonimia, homonimia 

- Saber conxugar os verbos. 

Literatura 

- Coñecer as principais tendencias e autores do século XIX. 

- Lectura comprensiva de distintos textos da época. 

- Coñecer as principais tendencias e autores do século XX. 

- Lectura comprensiva de distintos textos. 

- Realizar comentarios de textos. 

- Lectura das obras obrigatorias. 

5.4.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios comúns a todos os cursos e niveis na materia LCL 

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso escrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 
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(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación. 

- Aplicarase a avaliación continua en todas as liñas e niveis, de xeito que en todas 

as probas, controis ou exames entre sempre toda a materia dada no curso. 

Procurarase, de todos xeitos, darlle maior presenza no exame á materia nova, 

fronte á xa dada. Quedan fóra desta norma os grupos nos que se aplica algunha 

das medidas de atención á diversidade, a seguir: desdobramentos, agrupamentos 

específicos, reforzos, Programa de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento 

(PMAR).  

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles aspectos 

en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que han de levar a 

cabo para alcanzalos. A recuperación dunha avaliación suspensa comprobarase na 

seguinte, por avaliación continua, como xa foi exposto. 

Recuperación de avaliacións insuficientes 

- Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación 

do trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnos con trimestres suspensos 

actuarase desta forma:  

• Alumnos cun só trimestre suspenso: Caben dúas situacións: 

 - Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 3 e, 

ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 - Se non se cumpren as dúas condicións anteriores, os alumnos deberán realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste examen o 

alumno obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia considerarase superada. A efectos do cálculo da 

nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de ser superior a ela, á 

do trimestre suspenso.  
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• Alumnos con dous trimestres suspensos: Deberán realizar o exame final dos dous 

trimestres suspensos da materia.   

• Alumnos con tres trimestres suspensos: deberán realizar o exame final global da 

materia. 

- A proba extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á do exame final global de xuño. A cualificación da 

convocatoria extraordinaria de setembro corresponderase coa calificación obtida 

polo alumno no exame. Nalgunhas ocasións, tamén se proporá un caderno de 

actividades de reforzo. 

Criterios específicos de 4º de ESO  

A) O sistema de avaliación será continua. Entrarán todos os contidos vistos durante o 

curso ata a data do exame, tendo máis presenza no exame aqueles que foran 

explicados de xeito máis recente. 

B) A nota da avaliación realizarase aplicando as seguintes porcentaxes: 

 

80% Aprendizaxe, comprensión e asimilación de contidos: superación de probas 

escritas e orais. En cada proba o profesorado indicará o valor numérico das preguntas 

teóricas ou prácticas, da ortografía e redacción. Dentro dese 80%: 

 70% probas. 

 10% obras de lectura (avaliarase mediante un control, un 

traballo ou unha pregunta no exame). 

20% asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

 Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 

 Respecto ás normas e os compañeiros. 

 Valoración das actividades e progresión. 

 Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas. 

 Estudo e calidade das tarefas realizadas. 

 Exposicións orais individuais e en grupo. 

 Participación na aula. 
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 Traballos voluntarios. 

 

No referente ás lecturas traballaranse como obrigatorias:  

 1º trimestre: Rimas y leyendas, Bécquer (selección). 

 2º trimestre: Bodas de sangre (Lorca). 

 3º trimestre: Como agua para chocolate (Esquivel). 

 

5.4.7. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial realizarase durante as dúas primeiras semanas de clase para 

detectar o nivel do alumnado. Os resultados desta avaliación inicial reflectiranse no 

caderno de cada profesor.  

Os instrumentos para a realización da dita avaliación son os que seguen:  

- Probas escritas. 

- Lecturas comprensivas e analíticas. 

- Actividades de gramática e redacción. 

5.4.8. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Na avaliación ordinaria, os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os 

seguintes: 

- Controis escritos e orais. 

- Probas trimestrais. 

- Exposicións orais. 

- Tarefas. 

- Ditados. 

- Redaccións. 

- Caderno do alumnado. 
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- Observación do traballo diario na clase. 

- Observación do comportamento na aula e da actitude cara á materia. 

- Fichas de lectura. 

- Controis de lectura. 

- Comentarios de texto. 

- Traballos individuais voluntarios. 

5.5. 1º DE BACHARELATO (DECRETO 86/2015) 

5.5.1. OBXECTIVOS DE ETAPA 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan: 

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

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá.  

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos.  

k) 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.  

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

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

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

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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5.5.2. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 a 

 e 

 g 

 m 

 B1.1. Comunicación oral non 

espontánea no ámbito 

educativo: o seu proceso e a 

situación comunicativa.  

 B1.1. Expor oralmente un tema 

especializado con rigor e 

claridade, documentándose en 

fontes diversas, organizando a 

información mediante esquemas, 

seguindo unha orde 

preestablecida e utilizando as 

técnicas de exposición oral e as 

tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

 LCL1B1.1.1. Realiza exposicións 

orais sobre temas especializados, 

consultando fontes de 

información diversa, utilizando as 

tecnoloxías da información e 

seguindo unha orde previamente 

establecida. 

 CD 

 LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente 

con fluidez, coa entoación, o 

ton, timbre e a velocidade 

adecuados ás condicións da 

situación comunicativa.  

 CCL 

 LCL1B1.1.3. Axusta a súa 

expresión verbal ás condicións 

da situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.) empregando 

un léxico preciso e especializado 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

e evitando o uso de 

coloquialismos, retrousos e 

palabras comodín.  

 LCL1B1.1.4. Avalía as súas propias 

presentacións orais e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, 

detecta as dificultades estruturais 

e expresivas, e deseña estratexias 

para mellorar as súas prácticas 

orais e progresar na aprendizaxe 

autónoma.  

 CAA 

 d 

 e 

 g 

 B1.2. Textos expositivos e 

argumentativos orais. 

 B1.3. Xéneros textuais orais 

propios do ámbito educativo. 

 B1.2. Sintetizar por escrito o 

contido de textos orais de 

carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias, etc., 

discriminando a información 

relevante e accesoria, e 

utilizando a escoita activa como 

 LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito 

textos orais de carácter 

expositivo, de temas 

especializados e propios do 

ámbito educativo, discriminando 

a información relevante. 

 CCL 

 LCL1B1.2.2. Recoñece as formas 

de organización do contido 

nunha exposición oral sobre un 

tema especializado propio do 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

un medio de adquisición de 

coñecementos.  

ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural, 

analiza os recursos verbais e non 

verbais empregados polo emisor, 

e valóraos en función dos 

elementos da situación 

comunicativa.  

 LCL1B1.2.3. Escoita de xeito 

activo, toma notas e suscita 

preguntas coa intención de 

aclarar ideas que non 

comprendeu nunha exposición 

oral.  

 CAA 

 d 

 e 

 g 

 B1.4. Comprensión e produción 

de textos orais procedentes dos 

medios de comunicación social. 

Recursos. 

 B1.3. Extraer información de 

textos orais e audiovisuais dos 

medios de comunicación, 

recoñecendo a intención 

comunicativa, o tema e a 

estrutura do contido, 

identificando os trazos propios do 

xénero xornalístico e os recursos 

 LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos 

propios dos principais xéneros 

informativos e de opinión 

procedentes dos medios de 

comunicación social.  

 CSC 

 LCL1B1.3.2. Analiza os recursos 

verbais e non verbais utilizados 

polo emisor dun texto xornalístico 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

verbais e non verbais utilizados, e 

valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. 

oral ou audiovisual, valorando de 

forma crítica a súa forma e o seu 

contido. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 b 

 h 

 B2.1. A comunicación escrita no 

ámbito educativo.  

 B2.2. Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do ámbito 

educativo. 

 B2.1. Desenvolver por escrito un 

tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección 

ortográfica e gramatical, 

empregando distintas estruturas 

expositivas (comparación, 

problema-solución, 

enumeración, causa-

consecuencia, ordenación 

cronolóxica, etc.) e utilizando os 

recursos expresivos adecuados 

ás condicións da situación 

comunicativa.  

 LCL1B2.1.1. Desenvolve por 

escrito un tema do currículo con 

rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical. 

 CCL 

 LCL1B2.1.2. Axusta a súa 

expresión verbal ás condicións 

da situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.), empregando 

un léxico preciso e especializado, 

e evitando o uso de 

coloquialismos, retrousos e 

palabras comodín. 

 CSC 

 LCL1B2.1.3. Avalía as súas propias 

producións escritas e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

recoñecendo as dificultades 

estruturais e expresivas, e 

deseñando estratexias para 

mellorar a súa redacción e 

avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

 e 

 g 

 h 

 B2.2. Comprensión, produción e 

organización de textos 

expositivos escritos do ámbito 

educativo. 

 B2.2. Sintetizar o contido de 

textos expositivos e 

argumentativos de tema 

especializado, discriminando a 

información relevante e 

accesoria, e utilizando a lectura 

como un medio de adquisición 

de coñecementos.  

 LCL1B2.2.1. Comprende textos 

escritos de carácter expositivo de 

tema especializado, propios do 

ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural, 

e identifica o tema e a estrutura. 

 CCL 

 LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito 

educativo, distinguindo as ideas 

principais e secundarias. 

 CMCCT 

 LCL1B2.2.3. Analiza os recursos 

verbais e non verbais presentes 

nun texto expositivo de tema 

especializado e valóraos en 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

función dos elementos da 

situación comunicativa 

(intención comunicativa do/da 

autor/a, tema e xénero textual). 

 e 

 g 

 h 

 l 

 B2.3. Comprensión, produción e 

organización de textos escritos 

procedentes dos medios de 

comunicación social: xéneros 

informativos, e de opinión e 

publicidade. 

 B2.3. Ler, comprender e 

interpretar textos xornalísticos e 

publicitarios de carácter 

informativo e de opinión, 

recoñecendo a intención 

comunicativa, identificando os 

trazos propios do xénero e os 

recursos verbais e non verbais 

utilizados, e valorando de forma 

crítica a súa forma e o seu 

contido. 

 LCL1B2.3.1. Resume o contido de 

textos xornalísticos escritos 

informativos e de opinión, 

discriminando a información 

relevante, recoñecendo o tema 

e a estrutura do texto, e 

valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. 

 CCL 

 LCL1B2.3.2. Interpreta diversos 

anuncios impresos identificando 

a información e a persuasión, 

recoñecendo os elementos que 

utiliza o emisor para seducir o 

receptor, valorando criticamente 

a súa forma e o seu contido, e 

rexeitando as ideas 

discriminatorias. 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B2.4. Procedementos para a 

obtención, o tratamento e a 

avaliación da información 

procedente de fontes impresas e 

dixitais. Educación para o uso, o 

tratamento e a produción de 

información. 

 B2.4. Realizar traballos de 

investigación sobre temas do 

currículo ou da actualidade 

social, científica ou cultural, 

planificando a súa realización, 

obtendo a información de fontes 

diversas e utilizando as 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a súa 

realización, a súa avaliación e a 

súa mellora. 

 LCL1B2.4.1. Realiza traballos de 

investigación planificando a súa 

realización, fixando os seus 

propios obxectivos, organizando 

a información en función dunha 

orde predefinida, revisando o 

proceso de escritura para 

mellorar o produto final e 

chegando a conclusións 

persoais. 

 CAA 

 LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación para 

documentarse, consultando 

fontes diversas e avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando a información 

relevante mediante fichas-

resumo. 

 CD 

 LCL1B2.4.3. Respecta as normas 

de presentación de traballos 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

escritos (organización en 

epígrafes, procedementos de 

cita, notas a pé de páxina e 

bibliografía). 

 LCL1B2.4.4. Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación para a 

realización, a avaliación e a 

mellora de textos escritos propios 

e alleos. 

 CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 d 

 e 

 B3.1. Substantivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

 B3.2. Adxectivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; 

perífrase verbal. 

 B3.4. Pronome: tipoloxía e valores 

 B3.1. Aplicar sistematicamente os 

coñecementos sobre as 

categorías gramaticais na 

realización, autoavaliación e 

mellora dos textos orais e escritos, 

tomando conciencia da 

importancia do coñecemento 

gramatical para o uso correcto 

da lingua. 

 LCL1B3.1.1. Revisa e mellora 

textos orais e escritos propios e 

alleos, recoñecendo e 

explicando incorreccións de 

concordancia, réxime verbal, 

ambigüidades semánticas, etc. 

 CCL 

 LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía 

gramatical adecuada para a 

explicación lingüística dos textos. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

gramaticais.  

 B3.5. Determinantes: tipoloxía e 

usos. 

 B3.6. Recoñecemento das 

diferenzas entre pronomes e 

determinantes. Relacións 

gramaticais. 

 B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

 B3.8. Preposicións, conxuncións e 

interxeccións: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

 e  B3.1. Substantivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

 B3.2. Adxectivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; 

perífrase verbal. 

 B3.2. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos das 

categorías gramaticais 

(substantivo, adxectivo, verbo, 

pronomes, artigos e 

determinantes), e explicar os seus 

usos e valores nos textos. 

 LCL1B3.2.1. Identifica e explica os 

usos e valores do substantivo nun 

texto, en relación coa intención 

comunicativa do emisor e a 

tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros 

compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e 

contexto). 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.4. Pronome: tipoloxía e valores 

gramaticais.  

 B3.5. Determinantes: tipoloxía e 

usos. 

 B3.6. Recoñecemento das 

diferenzas entre pronomes e 

determinantes. Relacións 

gramaticais. 

 B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

 B3.8. Preposicións, conxuncións e 

interxeccións: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

 LCL1B3.2.2. Identifica e explica os 

usos e os valores do adxectivo 

nun texto, en relación coa 

intención comunicativa do 

emisor e a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e 

contexto). 

 CCL 

 LCL1B3.2.3. Identifica e explica os 

usos e valores do verbo nun 

texto, en relación coa intención 

comunicativa do emisor e a 

tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros 

compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e 

contexto). 

 CCL 

 LCL1B3.2.4. Identifica e explica os 

usos e valores dos pronomes nun 

texto, en relación coa intención 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

comunicativa do emisor e a 

tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros 

compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e 

contexto). 

 LCL1B3.2.5. Identifica e explica os 

usos e valores do artigo 

determinado e do 

indeterminado, e de calquera 

tipo de determinantes, en 

relación coa súa presenza ou 

ausencia coa intención 

comunicativa do emisor e a 

tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros 

compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e 

contexto). 

 CCL 

 b  B3.9. Observación, reflexión e 

explicación das estruturas 

 B3.3. Aplicar progresivamente os 

coñecementos sobre estruturas 

 LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura 

sintáctica da oración simple, 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 d 

 e 

sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas 

nos textos. 

sintácticas dos enunciados para 

a realización, autoavaliación e 

mellora de textos orais e escritos, 

tomando conciencia da 

importancia do coñecemento 

gramatical para o uso correcto 

da lingua. 

explicando a relación entre os 

grupos de palabras. 

 LCL1B3.3.2. Recoñece as 

oracións activas, pasivas, 

impersoais e medias, 

contrastando as diferenzas entre 

elas en función da intención 

comunicativa do texto en que 

aparecen. 

 CCL 

 LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o 

funcionamento das oracións 

subordinadas substantivas en 

relación co verbo da oración 

principal. 

 CCL 

 LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o 

funcionamento das oracións 

subordinadas de relativo, 

identificando o antecedente que 

modifican. 

 CCL 

 LCL1B3.3.5. Enriquece os seus  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

textos orais e escritos 

incorporando progresivamente 

estruturas sintácticas variadas e 

aplicando os coñecementos 

adquiridos para a revisión e a 

mellora destes. 

 e  B3.10. Observación, reflexión e 

explicación das formas de 

organización textual. 

 B3.4. Recoñecer os trazos propios 

das tipoloxías textuais 

identificando a súa estrutura e os 

trazos lingüísticos máis 

importantes en relación coa 

intención comunicativa. 

 LCL1B3.4.1. Recoñece e explica 

os trazos estruturais e lingüísticos 

dos textos narrativos, descritivos, 

expositivos e argumentativos. 

 CCEC 

 LCL1B3.4.2. Analiza e explica os 

trazos formais dun texto nos 

planos morfosintáctico, léxico-

semántico e pragmático-textual, 

relacionando o seu emprego 

coa intención comunicativa do 

emisor e o resto de condicións da 

situación comunicativa. 

 CCL 

 d 

 e 

 B3.11. Recoñecemento e 

explicación das propiedades 

textuais. Os seus procedementos. 

 B3.5. Aplicar os coñecementos 

adquiridos para a elaboración 

de discursos orais ou escritos con 

 LCL1B3.5.1. Incorpora os 

procedementos de cohesión 

textual na súa propia produción 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Modalidade. adecuada coherencia e 

cohesión. 

oral e escrita. 

 LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e 

interpreta as formas gramaticais 

que fan referencia ao contexto 

temporal e espacial, e aos 

participantes na comunicación. 

 CCL 

 LCL1B3.5.3. Valora os recursos 

expresivos empregados polo 

emisor dun texto en función da 

súa intención comunicativa e do 

resto dos elementos da situación 

comunicativa, diferenciando e 

explicando as marcas de 

obxectividade e de 

subxectividade, e os 

procedementos gramaticais de 

inclusión do emisor no texto. 

 CSC 

 b 

 e 

 g 

 B3.12. Procedementos para a 

obtención, o tratamento e a 

avaliación da información 

procedente de fontes impresas e 

 B3.6. Coñecer e manexar fontes 

de información impresa ou dixital 

para resolver dúbidas sobre o uso 

correcto da lingua e avanzar na 

 LCL1B3.6.1. Coñece e consulta 

fontes de información impresa ou 

dixital para resolver dúbidas 

sobre o uso correcto da lingua e 

 CD 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

dixitais. Educación para o uso, o 

tratamento e a produción de 

información. 

aprendizaxe autónoma. para avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

 e 

 h 

 n 

 B3.13. Coñecemento e 

explicación da pluralidade 

lingüística de España. As súas 

orixes históricas. 

 B3.7. Coñecer a orixe e a 

evolución das linguas de España 

e as súas principais variedades 

dialectais, recoñecendo e 

explicando os seus trazos 

característicos en manifestacións 

orais e escritas, e valorando a 

diversidade lingüística como 

parte do patrimonio cultural do 

noso país. 

 LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun 

texto, a orixe e a evolución das 

linguas de España, así como as 

súas principais variedades 

dialectais, e valora a diversidade 

lingüística como parte do noso 

patrimonio cultural. 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 B3.14. Recoñecemento e 

explicación das variedades 

funcionais da lingua. 

 B3.8. Recoñecer os usos sociais e 

funcionais da lingua, amosando 

interese por ampliar o seu propio 

repertorio verbal e evitar os 

prexuízos e estereotipos 

lingüísticos. 

 LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e 

as expresións adecuadas en 

contextos comunicativos que 

esixen un uso formal da lingua, 

evitando o uso de 

coloquialismos, imprecisións ou 

expresións clixé. 

 CCL 

 LCL1B3.8.2. Explica, a partir dos  CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

textos, a influencia do medio 

social no uso da lingua, e 

identifica e rexeita os 

estereotipos lingüísticos que 

supoñen unha valoración 

pexorativa cara ás persoas 

usuarias da lingua. 

 i 

 l 

 B3.15. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro, 

e relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 B3.9. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro, 

e relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 LCL1B3.9.1. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais,evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 g 

 h 

 B3.16. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos 

sobre as linguas para 

 B3.10. Reflexionar sobre o sistema 

e as normas de uso das linguas, 

mediante a comparación e a 

 LCL1B3.10.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

desenvolver unha competencia 

comunicativa integrada. 

transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar 

estes coñecementos para 

solucionar problemas de 

comprensión e para a produción 

de textos. 

oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera 

das outras. 

 Bloque 4. Educación literaria  

 d 

 i 

 B4.1. Estudo das obras máis 

representativas da literatura 

española desde a Idade Media 

ata o século XlX, a través da 

lectura e a análise de 

fragmentos e obras significativas. 

 B4.1. Realizar o estudo das obras 

máis representativas da literatura 

española desde a Idade Media 

ata o século XlX a través da 

lectura e a análise de fragmentos 

e obras significativas. 

 LCL1B4.1.1. Le e analiza 

fragmentos e obras significativas 

desde a Idade Media ao século 

XIX. 

 CCEC 

 d 

 h 

 i 

 c 

 B4.2. Análise de fragmentos ou 

obras completas significativas 

desde a Idade Media ao século 

XlX, identificando as súas 

características temáticas e 

formais en relación co contexto, 

o movemento, o xénero ao que 

pertence e a obra do/da autora, 

 B4.2. Ler e analizar fragmentos ou 

obras completas significativas 

desde a Idade Media ao século 

XlX, identificando as súas 

características temáticas e 

formais en relación co contexto, 

o movemento, o xénero ao que 

pertence e a obra do/da 

 LCL1B4.2.1. Identifica as 

características temáticas e 

formais en relación co contexto, 

o movemento e o xénero ao que 

pertence e a obra do/da 

autor/a. 

 CAA 

 LCL1B4.2.2. Compara textos de  CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

e constatando a evolución 

histórica de temas e formas. 

 B4.3. Desenvolvemento da 

autonomía de lectura e aprecio 

pola literatura como fonte de 

pracer e de coñecemento 

doutros mundos, tempos e 

culturas. 

autor/a, e constatando a 

evolución histórica de temas e 

formas. 

diferentes épocas e constata a 

evolución de temas e formas. 

 d 

 h 

 i 

 m 

 B4.3. Desenvolvemento da 

autonomía lectora e aprecio 

pola literatura como fonte de 

pracer e de coñecemento 

doutros mundos, tempos e 

culturas. 

 B4.4. Interpretación crítica de 

fragmentos ou obras significativas 

desde a Idade Media ao século 

XlX, detectando as ideas que 

manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e 

cultural. Reflexión e superación 

de estereotipos de xénero, clase, 

 B4.3. Interpretar criticamente 

fragmentos ou obras significativas 

desde a Idade Media ao século 

XlX, detectando as ideas que 

manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e 

cultural. 

 LCL1B4.3.1. Interpreta 

criticamente fragmentos ou 

obras significativas desde a 

Idade Media ao século XIX. 

 CCEC 

 LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que 

manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e 

cultural. 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

crenzas, etc. 

 d 

 g 

 h 

 B4.5. Planificación e elaboración 

de traballos educativo escritos ou 

presentacións sobre a literatura 

desde a Idade Media ata o 

século XlX, obtendo a 

información de fontes diversas e 

achegando un xuízo crítico 

persoal e argumentado con 

rigor. 

 B4.6. Composición de textos 

escritos con intención literaria e 

conciencia de estilo. 

 B4.4. Planificar e elaborar textos 

de intención literaria, traballos de 

investigación escritos ou 

presentacións sobre temas, obras 

ou autores/as da literatura desde 

a Idade Media ata o século XlX, 

obtendo a información de fontes 

diversas e achegando unxuízo 

crítico persoal e argumentado 

con rigor. 

 LCL1B4.4.1. Planifica a 

elaboración de traballos de 

investigación escritos ou 

presentacións sobre temas, obras 

ou autores/as da literatura desde 

a Idade Media ata o século XIX. 

 CSIEE 

 LCL1B4.4.2. Obtén a información 

de fontes diversas. 

 CD 

 LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor 

o seu propio xuízo crítico. 

 CCL 
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5.5.3. TEMPORALIZACIÓN 

A secuenciación de contidos en 1º de bacharelato será a que se detalla a seguir: 

Primero trimestre 

Lingua  

 Tema 5.- La palabra. 

 Tema 6.- Las categorías gramaticales. 

Literatura  

 Tema 12.-L poesía medieval oral. 

 Tema 13.- La poesía medieval culta. 

 Tema 14.- La prosa y el teatro medievales. 

 Tema 15.- La poesía renacentista. 

Segundo trimestre 

Lingua  

 Tema 7- Grupos y funciones sintácticas. 

 Tema 8.- La clasificación de la oración. Los valores del se. 

 Tema 9.- La oración compuesta. 

Literatura  

 Tema 16.- La prosa y el teatro renacentistas. 

 Tema 17.- Miguel de Cervantes. 

 Tema 18.- La poesíay la prosa barroca. 

 Tema 19.- El teatro barroco. 

Terceiro trimestre 

Lingua  

 Tema 2.- El texto. 

 Tema 3- Los modos del discurso. 
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Literatura  

 Tema 20. - La literatura del siglo XVIII. 

 Tema 21. - El Romanticismo. 

 Tema 22 .- El Realismo y el Naturalismo. 

5.5.4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

O alumno ou alumna ten que acadar os seguintes mínimos para superar Lingua 

Castelá e Literatura en 1º de Bacharelato: 

 Comprender diferentes tipos de textos axeitados ao nivel de 1º de bacharelato, 

establecer as ideas principais e secundarias, resumilos correctamente. 

 Expresarse con coherencia e corrección por escrito e oralmente adecuándose ás 

diferentes situacións comunicativas. Utilizar a argumentación, exposición, narración 

e descrición. 

 Distinguir as clases de palabras segundo a súa constitución interna, determinar os 

mecanismos da súa formación e as funciones que poden desempeñar. 

 Recoñecer a estrutura do sintagma nominal. Analizar e clasificar as categorías 

gramaticais que o compoñen: nome, pronome, determinante, adxectivo. 

 Recoñecer a estrutura do sintagma verbal. Analizar e clasificar as categorías 

gramaticais que o compoñen: verbos e adverbios. 

 Analizar morfosintacticamente os distintos tipos de oracións, dando conta da súa 

estrutura completa. 

 Producir textos escritos con corrección ortográfica, gramatical e léxica, 

presentándoos con claridade e orde. 

 Coñecer as propiedades textuais, con especial referencia á adecuación.  

 Identificar os elementos que fan do discurso literario unha forma específica de 

comunicación. Recoñecer a literatura como un produto artístico, cultural e 

histórico que axuda a reflectir e formar a identidade dos pobos, grupos w persoas 

individuais. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

148 

 

 Coñecer, mediante unha selección de textos, os autores e as obras máis 

representativos da literatura española nos seus diferentes xéneros, así como as 

grandes tendencias ou movementos literarios ata o século XVIII. 

 Coñecer a situación lingüística de España e a orixe das súas linguas. Valorar as 

peculiaridades lingüísticas, entendéndoas como resultado da súa diversidade e 

identidade histórica, social e cultural. 

 Amosar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, que fagan 

posible a consecución das destrezas nos distintos aspectos de cada tema. 

5.5.5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Na avaliación ordinaria, os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os 

seguintes: 

- Controis escritos e orais. 

- Probas trimestrais. 

- Exposicións orais. 

- Traballos elaborados por grupos ou individualmente. 

- Tarefas. 

- Ditados. 

- Redaccións. 

- Caderno do alumnado. 

- Observación do traballo diario na clase. 

- Observación do comportamento na aula e da actitude cara á materia. 

- Fichas de lectura. 

- Controis de lectura. 

- Comentarios de texto. 

- Traballos individuais voluntarios. 
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Na avaliación extraordinaria, os instrumentos de avaliación serán: 

- Unha proba global de toda a materia. 

- Nalgunhas ocasións, tamén un caderno de actividades de reforzo. 

5.5.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios comúns a todos os cursos e niveis na materia LCL 

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e 

avaliado o exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou 

alumno no uso escrito da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida 

no exame ata un máximo de 2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do 

léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 

linguas). Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por 

cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres erros non repetidos no uso do acento 

gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os erros débense marcar no exame 

(rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e os descontos 

practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”.  

- Faranse dúas probas escritas por avaliación. 

- Aplicarase a avaliación continua en todas as liñas e niveis, de xeito que en todas 

as probas, controis ou exames entre sempre toda a materia dada no curso. 

Procurarase, de todos xeitos, darlle maior presenza no exame á materia nova, 

fronte á xa dada.  

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, 

unha vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do 

trimestre, e aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles 

aspectos en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que 

han de levar a cabo para alcanzalos. A recuperación dunha avaliación suspensa 

comprobarase na seguinte, por avaliación continua, como xa foi exposto. 
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Recuperación de avaliacións insuficientes 

- Con carácter xeral, non se levarán a cabo nun trimestre exames de recuperación 

do trimestre anterior. Polo tanto, no caso de alumnos con trimestres suspensos 

actuarase desta forma:  

• Alumnos cun só trimestre suspenso: Caben dúas situacións: 

 - Superarán a materia se no trimestre suspenso non teñen unha nota inferior a 3 e, 

ademais, a media das notas dos tres trimestres alcanza o 5. 

 - Se non se cumpren as dúas condicións anteriores, os alumnos deberán realizar ao 

final do curso un exame dos contidos do trimestre suspenso. Se neste examen o 

alumno obtén como mínimo unha nota de 5, o trimestre está aprobado e, 

consecuentemente, a materia  considerarase superada. A efectos do cálculo da 

nota final do curso, a nota deste exame substituirá, en caso de ser superior a ela, á 

do trimestre suspenso.  

• Alumnos con dous trimestres suspensos: Deberán realizar o exame final dos dous 

trimestres suspensos da materia.   

• Alumnos con tres trimestres suspensos: deberán realizar o exame final global da 

materia. 

A proba extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de contidos e 

estrutura semellante á do exame final global de xuño. A cualificación da 

convocatoria extraordinaria de setembro corresponderase coa calificación obtida 

polo alumno no exame. 

Criterios específicos de 1º de Bacharelato 

A) O sistema de avaliación será continua. Entrarán todos os contidos vistos 

durante o curso ata a data do exame, tendo máis presenza no exame aqueles 

que foran explicados de xeito máis recente. 

B) A nota da avaliación realizarase aplicando as seguintes porcentaxes: 

 

20% Desglosado en: 

- 10% Realización de prácticas de comentarios de textos e/ou exposicións orais. 

- 10% Lecturas de dúas obras de literatura contemporánea. 0,50 por cada 

lectura realizada. A proba de lectura será oral. 
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 80% Probas escritas dos contidos e da lectura obrigatoria. 

Realizaranse dous exames en cada trimestre que farán media. Cada un dos exames 

terá un 40% de contidos de literatura e un 40% de estudo da lingua (farase media entre 

os dous). A lectura dunha obra clásica é obrigatoria para todos os alumnos e alumnas 

e formará parte do cómputo global da parte de literatura do segundo exame. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Escucha la canción del viento y Pinball 1973, Haruki Murakami 

Los hijos del mar, Pedro Feijoo 

Media vida, Care Santos 

Dispara, yo ya estoy muerto, Julia Navarro 

Contra el viento del norte, Daniel Glattauer 

Cada siete olas, Daniel Glattauer 

El elefante desaparece, Haruki Murakami 

El baile, Irene Némirovsky 

Novela de ajedrez, Stefan Zweig 

El viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda 

El llano en llamas. Juan Rulfo 

Entre visillos, Carmen Martin Gaite. 

Casa de muñecas,Henrik Ibsen 

Cinco esquinas, Vargas Llosa 

Seda, Alessandro Baricco 

El librero de Kabul, Asne Seierstad. 

Los girasoles ciegos, Alberto Méndez. 

Theotocópuli. Bajo la sombra del Greco, Rosa Huertas 
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Sombras de la plaza mayor, Rosa Huertas 

Prisioneros de lo invisible, Rosa Huertas 

Los héroes son mentira,Rosa Huertas 

El blog de Cyrano, Rosa Huertas 

Mala Luna, Rosa Huertas 

Bajo el fuego de las balas pensaré en ti, Santiago García- Clairac. 

La estrategia del parásito, César Mallorquí. 

El juego de Caín, César Mallorquí. 

El juego de los herejes, César Mallorquí. 

Pretty Girl 13, Liz Coley 

De donde surgen las sombras, David Lozano  

Marina, Carlos Ruiz Zafón 

Cielo rojo, David Lozano 

El Perfume, Patrick Süskind 

El cuaderno de Maya, Isabel Allende 

Los cuentos de Eva Luna, Isabel Allende 

El club Dumas, Pérez Reverte 

El salón de ámbar, Matilde Asensi 

Lectura de una obra de literatura clásica. 

1º TRIMESTRE. La Celestina, Fernando de Rojas/ El Lazarillo de Tormes. 

2º TRIMESTRE. Los Entremeses de Cervantes/ Fuenteovejuna de Lope 

3º TRIMESTRE. Rimas y Leyendas, Los pazos de Ulloa, Pardo Bazán / Marianela, Benito 

Pérez Galdós. 
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5.6. 2º DE BACHARELATO (DECRETO 126/2008) 

5.6.1. OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan: 

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

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá.  

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos.  

k) 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.  

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

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

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

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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5.6.2. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 h  B1.1. Comunicación oral non 

espontánea nos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial. A súa 

caracterización.  

 B1.1. Escoitar de forma activa e 

analizar textos orais 

argumentativos e expositivos 

procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 

identificando os trazos propios do 

seu xénero, relacionando os 

aspectos formais do texto coa 

intención comunicativa do 

emisor e co resto dos factores da 

situación comunicativa. 

 LCL2B1.1.1. Recoñece as formas 

de organización do contido 

nunha argumentación oral, 

analizando os recursos verbais e 

non verbais empregados polo 

emisor e valorándoos en función 

dos elementos da situación 

comunicativa.  

 CCL 

 LCL2B1.1.2. Analiza os recursos 

verbais e non verbais presentes 

en textos orais argumentativos e 

expositivos procedentes dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 

relacionando os aspectos formais 

e expresivos coa intención do 

emisor, o xénero textual e o resto 

dos elementos da situación 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

comunicativa.  

 d 

 e 

 g 

 B1.1. Comunicación oral non 

espontánea nos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial. A súa 

caracterización.  

 B1.2. Sintetizar o contido de 

textos expositivos e 

argumentativos orais do ámbito 

educativo (conferencias e mesas 

redondas), diferenciando a 

información relevante e 

accesoria, e utilizando a escoita 

activa como un medio de 

adquisición de coñecementos. 

 LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito o 

contido de textos orais 

argumentativos e expositivos 

procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

discriminando a información 

relevante. 

 CAA 

 d 

 e 

 g 

 B1.2. Comprensión e produción 

de textos orais procedentes dos 

medios de comunicación social: 

xéneros informativos e de 

opinión. Publicidade. 

 B1.3. Extraer información de 

textos orais xornalísticos e 

publicitarios procedentes dos 

medios de comunicación social, 

recoñecendo a intención 

comunicativa, o tema, a 

estrutura e o contido, 

identificando os trazos propios do 

xénero xornalístico e os recursos 

verbais e non verbais utilizados, e 

valorando de forma crítica a súa 

 LCL2B1.3.1. Interpreta diversos 

anuncios sonoros e audiovisuais, 

identificando a información e a 

persuasión, recoñecendo os 

elementos que utiliza o emisor 

para seducir o receptor, 

valorando criticamente a súa 

forma e o seu contido, e 

rexeitando as ideas 

discriminatorias. 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

forma e o seu contido. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 B1.3. Presentación oral: 

planificación, documentación, 

avaliación e mellora. 

 B1.4. Realizar unha presentación 

educativa oral sobre un tema 

controvertido, contrapondo 

puntos de vista enfrontados, 

defendendo unha opinión 

persoal con argumentos 

convincentes e utilizando as 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a súa 

realización, avaliación e mellora. 

 LCL2B1.4.1. Planifica, realiza e 

avalía presentacións educativas 

orais de forma individual ou en 

grupo sobre un tema polémico 

de carácter educativo ou da 

actualidade social, científica ou 

cultural, analizando posturas 

enfrontadas e defendendo unha 

opinión propia mediante 

argumentos convincentes.  

 CCL 

 CSC 

 LCL2B1.4.2. Compila información 

e apoios audiovisuais ou gráficos, 

consultando fontes de 

información diversa e utilizando 

correctamente os 

procedementos de cita. 

 CD 

 LCL2B1.4.3. Clasifica e estrutura a 

información obtida, elaborando 

un guión da presentación. 

 CMCCT 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 LCL2B1.4.4. Exprésase oralmente 

con claridade, precisión e 

corrección, axustando a súa 

actuación verbal e non verbal ás 

condicións da situación 

comunicativa, e utilizando os 

recursos expresivos propios do 

rexistro formal.  

 CCL 

 LCL2B1.4.5. Avalía as súas 

presentacións orais e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, 

detectando as dificultades 

estruturais e expresivas, e 

deseñando estratexias para 

mellorar as súas prácticas orais e 

progresar na aprendizaxe 

autónoma. 

 CAA 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

 h 

 l 

 B2.1. Comunicación escrita nos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial: 

 B2.1. Comprender e producir 

textos expositivos e 

argumentativos propios dos 

 LCL2B2.1.1. Comprende o sentido 

global de textos escritos de 

carácter expositivo e 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

elementos; xéneros textuais.  

 B2.2. Análise e comentario de 

textos escritos do ámbito 

educativo. 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

identificando a intención do 

emisor, resumindo o seu contido, 

diferenciando a idea principal e 

explicando o modo de 

organización.  

argumentativo propios dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

identificando a intención 

comunicativa do emisor e a súa 

idea principal.  

 LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de 

carácter expositivo e 

argumentativo propios dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

diferenciando as ideas principais 

e as secundarias. 

 CAA 

 LCL2B2.1.3. Analiza a estrutura de 

textos expositivos e 

argumentativos procedentes dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

identificando os tipos de 

conectores e organizadores da 

información textual. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 LCL2B2.1.4. Produce textos 

expositivos e argumentativos 

propios usando o rexistro 

adecuado á intención 

comunicativa, organizando os 

enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as 

normas ortográficas e 

gramaticais, e revisa a súa 

produción escrita para mellorala. 

 CCL 

 b 

 h 

 l 

 B2.3. Planificación, realización, 

revisión e mellora de textos 

escritos de diferentes ámbitos 

sociais e educativos. 

 B2.2. Escribir textos expositivos e 

argumentativos propios do 

ámbito educativo con rigor, 

claridade e corrección, 

empregando argumentos 

adecuados e convincentes, e 

axustando a súa expresión á 

intención comunicativa e ao 

resto das condicións da situación 

comunicativa. 

 LCL2B2.2.1. Desenvolve por 

escrito un tema do currículo con 

rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical, 

aplicando os coñecementos 

gramaticais e pragmáticos, para 

mellorar a expresión escrita. 

 CCL 

 LCL2B2.2.2. Nas súas producións 

escritas axusta a súa expresión ás 

condicións da situación 

comunicativa (tema, ámbito 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

discursivo, tipo de destinatario, 

xénero textual, etc), 

empregando os recursos 

expresivos propios do rexistro 

formal e evitando o uso de 

coloquialismos. 

 LCL2B2.2.3. Avalía as súas propias 

producións escritas e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, 

recoñecendo as dificultades 

estruturais e expresivas, 

recorrendo a obras de consulta 

tanto impresas como dixitais para 

a súa corrección, e deseñando 

estratexias para mellorar a súa 

redacción e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

 CAA 

 b 

 e 

 h 

 B2.3. Planificación, realización, 

revisión e mellora de textos 

escritos de diferentes ámbitos 

 B2.3. Realizar traballos educativos 

individuais ou en grupo sobre 

temas polémicos do currículo ou 

da actualidade social, científica 

 LCL2B2.3.1. Realiza traballos 

educativos individuais e en grupo 

sobre un tema controvertido do 

currículo ou da actualidade 

 CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

sociais e educativos. ou cultural, planificando a súa 

realización, contrastando 

opinións enfrontadas, 

defendendo unha opinión 

persoal e utilizando as 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a súa 

realización, avaliación e mellora. 

social, cultural ou científica, 

planificando a súa realización, 

fixando os seus propios 

obxectivos, contrastando 

posturas enfrontadas, e 

organizando e defendendo unha 

opinión propia mediante distintos 

tipos de argumentos. 

 LCL2B2.3.2. Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación para 

documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando a información 

relevante mediante fichas-

resumo. 

 CD 

 LCL2B2.3.3. Respecta as normas 

de presentación de traballos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedementos de 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

cita, notas a pé de páxina, 

bibliografía… 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B2.1. Comunicación escrita nos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial: 

elementos; xéneros textuais.  

 B2.2. Análise e comentario de 

textos escritos do ámbito 

educativo. 

  

 B2.4. Analizar textos escritos 

argumentativos e expositivos 

propios dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou 

empresarial, identificando os seus 

trazos formais característicos e 

relacionando as súas 

características expresivas coa 

intención comunicativa e co 

resto dos elementos da situación 

comunicativa. 

 LCL2B2.4.1. Describe os trazos 

morfosintácticos, léxico-

semánticos e pragmático-

textuais presentes nun texto 

expositivo ou argumentativo 

procedente dos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

utilizando a terminoloxía 

gramatical adecuada e pondo 

de manifesto a súa relación coa 

intención comunicativa do 

emisor e cos trazos propios do 

xénero textual. 

 CCL 

 LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e 

utiliza os recursos gramaticais 

(substitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas 

estruturas sintácticas, correlación 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

temporal, etc.) e léxico-

semánticos (substitución por 

sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteracións léxicas, 

etc.) que proporcionan cohesión 

aos textos escritos. 

 LCL2B2.4.3. Recoñece e explica 

os procedementos de cita (estilo 

directo, indirecto ou indirecto 

libre, e cita encuberta) presentes 

en textos expositivos e 

argumentativos, así como a súa 

función no texto.  

 CCL 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 d 

 e 

 B3.1. Análise e explicación do 

léxico castelán e dos 

procedementos de formación. 

 B3.1. Recoñecer e explicar o 

proceso de formación das 

palabras en español, aplicando 

os coñecementos adquiridos 

para a mellora, a comprensión e 

o enriquecemento do 

vocabulario activo. 

 LCL2B3.1.1. Explica os 

procedementos de formación 

das palabras diferenciando entre 

raíz e afixos, e explicando o seu 

significado. 

 CCL 

 LCL2B3.1.2. Recoñece e explica  CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

a procedencia grecolatina de 

grande parte do léxico español e 

valora o seu coñecemento para 

a dedución do significado de 

palabras descoñecidas. 

 e  B3.2. Substantivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

 B3.3. Adxectivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

 B3.4. Verbo: flexión verbal; 

perífrase verbal. 

 B3.5. Pronome: tipoloxía e valores 

gramaticais.  

 B3.6. Determinantes: tipoloxía e 

usos. 

 B3.7. Recoñecemento das 

diferenzas entre pronomes e 

determinantes: relacións 

gramaticais. 

 B3.2. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos das 

categorías gramaticais, e 

explicar os seus usos e valores nos 

textos. 

 LCL2B3.2.1. Identifica e explica os 

usos e os valores das categorías 

gramaticais, en relación coa 

intención comunicativa do 

emisor, coa tipoloxía textual 

seleccionada e con outros 

compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e 

contexto).  

 CCL 

 LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e 

a terminoloxía adecuados en 

contextos comunicativos que 

esixen un uso formal e 

especializado da lingua, 

evitando o uso de 

coloquialismos, imprecisións ou 

 CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.8. Adverbio: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

 B3.9. Preposicións, conxuncións e 

interxeccións: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

expresións clixé. 

 d 

 e 

 B3.10. Observación, reflexión e 

explicación do significado das 

palabras. Denotación e 

connotación. 

 B3.3. Identificar e explicar os 

niveis de significado das palabras 

ou expresións en función da 

intención comunicativa do 

discurso oral ou escrito en que 

aparecen. 

 LCL2B3.3.1. Explica con 

propiedade o significado de 

palabras ou expresións, 

diferenciando o seu uso 

denotativo e connotativo, e 

relacionándoo coa intención 

comunicativa do emisor. 

 CCL 

 LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e 

interpreta as relacións 

semánticas entre as palabras 

(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia e 

homonimia) como 

procedemento de cohesión 

textual. 

 CCL 

 d  B3.11. Observación, reflexión e  B3.4. Observar, reflexionar e  LCL2B3.4.1. Recoñece as  CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 e explicación das estruturas 

sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas 

nos textos. 

explicar as estruturas sintácticas 

dun texto, sinalando as conexións 

lóxicas e semánticas que se 

establecen entre elas. 

estruturas sintácticas e explica a 

relación funcional e de 

significado que establecen co 

verbo da oración principal, 

empregando a terminoloxía 

gramatical adecuada. 

 d 

 e 

 B3.11. Observación, reflexión e 

explicación das estruturas 

sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas 

nos textos. 

 B3.12. Observación, reflexión e 

explicación das formas de 

organización textual de textos 

procedentes de diferentes 

ámbitos. Intertextualidade. 

 B3.5. Aplicar os coñecementos 

sobre estruturas sintácticas dos 

enunciados para a realización, a 

autoavaliación e a mellora de 

textos orais e escritos, tomando 

conciencia da importancia do 

coñecemento gramatical para o 

uso correcto da lingua. 

 LCL2B3.5.1. Enriquece os seus 

textos orais e escritos 

incorporando estruturas 

sintácticas variadas e aplicando 

os coñecementos adquiridos 

para a revisión e a mellora 

destes. 

 CCL 

 LCL2B3.5.2. Aplica os 

coñecementos adquiridos sobre 

as estruturas sintácticas dos 

enunciados para a realización, 

autoavaliación e mellora dos 

propios textos orais e escritos, 

tomando conciencia da 

importancia do coñecemento 

 CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

gramatical para o uso correcto 

da lingua. 

 d 

 e 

 m 

 B3.13. Identificación e uso dos 

recursos expresivos que marcan 

a obxectividade e a 

subxectividade. 

 B3.14. Observación, reflexión e 

explicación da deíxe temporal, 

espacial e persoal. 

 B3.6. Aplicar os coñecementos 

sobre o funcionamento da lingua 

á comprensión, á análise e ao 

comentario de textos de distinto 

tipo procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 

relacionando os usos lingüísticos 

(marcas de obxectividade e 

subxectividade; referencias 

deícticas temporais, espaciais e 

persoais, e procedementos de 

cita) coa intención comunicativa 

do emisor e o resto dos 

elementos da situación 

comunicativa. 

 LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza e 

explica as características 

lingüísticas e os recursos 

expresivos de textos procedentes 

dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e 

empresarial, relacionando os usos 

lingüísticos coa intención 

comunicativa do emisor e o resto 

dos elementos da situación 

comunicativa, e utilizando a 

análise para afondar na 

comprensión do texto. 

 CCL 

 LCL2B3.6.2. Aplica os 

coñecementos sobre o 

funcionamento da lingua á 

comprensión, á análise e ao 

comentario de textos de distinto 

tipo procedentes dos ámbitos 

 CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 

relacionando os usos lingüísticos 

(marcas de obxectividade e 

subxectividade; referencias 

deícticas temporais, espaciais e 

persoais, e procedementos de 

cita) coa intención comunicativa 

do emisor e o resto dos 

elementos da situación 

comunicativa. 

 LCL2B3.6.3. Recoñece e explica 

os procedementos de inclusión 

do emisor e do receptor no texto. 

 CCL 

 LCL2B3.6.4. Recoñece e explica 

as referencias deícticas, 

temporais, espaciais e persoais 

nos textos. 

 CCL 

 LCL2B3.6.5. Recoñece, explica e 

utiliza os procedementos de cita. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos 

propios e alleos, recoñecendo e 

explicando as súas incorreccións 

(concordancias, réxime verbal, 

ambigüidades sintácticas, 

coloquialismos, etc.), con criterios 

gramaticais e terminoloxía 

apropiada, co obxecto de 

mellorar a expresión escrita e 

avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

 CAA 

 e  B3.12. Observación, reflexión e 

explicación das formas de 

organización textual de textos 

procedentes de diferentes 

ámbitos. Intertextualidade. 

 B3.13. Identificación e uso dos 

recursos expresivos que marcan 

a obxectividade e a 

subxectividade. 

 B3.14. Observación, reflexión e 

explicación da deíxe temporal, 

 B3.7. Explicar a forma de 

organización interna dos textos 

expositivos e argumentativos. 

 LCL2B3.7.1. Recoñece, explica e 

utiliza en textos propios e alleos 

as formas de estruturar os textos 

expositivos e argumentativos. 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

espacial e persoal. 

 b 

 d 

 e 

 B3.12. Observación, reflexión e 

explicación das formas de 

organización textual de textos 

procedentes de diferentes 

ámbitos. Intertextualidade. 

 B3.8. Reflexionar sobre a relación 

entre os procesos de produción e 

recepción dun texto, 

recoñecendo a importancia que 

para a súa comprensión teñen os 

coñecementos previos que se 

posúen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con 

el.  

 LCL2B3.8.1. Expresa as súas 

experiencias de lectura de obras 

de diferente tipo, xénero, etc., e 

as súas experiencias persoais en 

relación co novo texto, para 

chegar a unha mellor 

comprensión e interpretación 

deste. 

 CCL 

 a 

 e 

 h 

 B3.15. Coñecemento e 

explicación do español actual. O 

español na rede. Situación do 

español no mundo. O español de 

América. 

 B3.9. Coñecer a situación do 

español no mundo, as súas orixes 

históricas e os seus trazos 

característicos, e valor as súas 

variantes. 

 LCL2B3.9.1. Coñece a situación 

actual da lingua española no 

mundo diferenciando os usos 

específicos da lingua no ámbito 

dixital. 

 CSC 

 LCL2B3.9.2. Coñece as orixes 

históricas do español en América 

e as súas principais áreas 

xeográficas, recoñecendo nun 

texto oral ou escrito algúns dos 

trazos característicos e valorando 

 CSC 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

172 

 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

as súas variantes. 

 i 

 l 

 B3.16. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro 

docente, e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 B3.10. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro 

docente, e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 LCL2B3.10.1. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais,evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 g 

 h 

 B3.17. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos 

sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia 

comunicativa integrada. 

 B3.11. Reflexionar sobre o sistema 

e as normas de uso das linguas, 

mediante 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. 

 LCL2B3.11.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera 

das outras. 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 Bloque 4. Educación literaria  

 d 

 h 

 i 

 B4.1. Estudo cronolóxico das 

obras máis representativas da 

literatura en español do século 

XX ata os nosos días. 

 B4.1. Coñecer os aspectos 

temáticos e formais dos principais 

movementos literarios do século 

XX ata os nosos días, así como os 

autores e obras máis 

significativos. 

 LCL2B4.1.1. Desenvolve por 

escrito con coherencia e 

corrección as características 

temáticas e formais dos principais 

movementos do século XX ata os 

nosos días, mencionando os 

autores e obras máis 

representativas. 

 CCEC 

 d 

 h 

 i 

 c 

 B4.2. Análise de fragmentos ou 

obras significativas do século XX 

ata os nosos días. 

 B4.2. Ler e analizar textos literarios 

representativos da historia da 

literatura do século XX ata os 

nosos días, identificando as 

características temáticas e 

formais, en relación co contexto, 

o movemento, o xénero ao que 

pertence e a obra do/da 

autor/a, e constatando a 

evolución histórica de temas e 

formas. 

 LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos 

literarios ou, de ser o caso, de 

obras completas do século XX 

ata os nosos días, relacionando o 

contido e as formas de expresión 

coa traxectoria e o estilo do/da 

seu/súa autor/a, o seu xénero e o 

movemento literario ao que 

pertence. 

 CCEC 

 LCL2B4.2.2. Compara textos de 

diferentes épocas, e describe a 

evolución de temas e formas. 

 CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 d 

 h 

 i 

 m 

 B4.3. Interpretación crítica de 

fragmentos ou obras significativas 

do século XX ata os nosos días. 

Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, 

crenzas, etc. 

 B4.3. Interpretar de xeito crítico 

fragmentos ou obras da literatura 

do século XX ata os nosos días, 

recoñecendo as ideas que 

manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e 

cultural. 

 LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito 

crítico fragmentos ou obras 

completas significativos da 

literatura do século XX ata os 

nosos días, recoñecendo as 

ideas que manifestan a relación 

da obra co seu contexto 

histórico, artístico e cultural. 

 CSC 

 g  B4.4. Planificación e elaboración 

de traballos educativos escritos 

ou presentacións sobre temas, 

obras ou autores/as da literatura 

do século XX ata os nosos días. 

 B4.4. Desenvolver por escrito un 

tema da historia da literatura do 

século XX ata os nosos días, 

expondo as ideas con rigor, 

claridade e coherencia, e 

achegando unha visión persoal. 

 LCL2B4.4.1. Desenvolve por 

escrito un tema da historia da 

literatura do século XX ata os 

nosos días, expondo as ideas con 

rigor, claridade, coherencia e 

corrección, e achegando unha 

visión persoal. 

 CCL 

 g  B4.4. Planificación e elaboración 

de traballos educativos escritos 

ou presentacións sobre temas, 

obras ou autores da literatura do 

século XX ata os nosos días. 

 B4.5. Elaborar un traballo de 

carácter educativo en soporte 

impreso ou dixital sobre un tema 

do currículo de literatura 

consultando fontes diversas, 

adoptando un punto de vista 

 LCL2B4.5.1. Le textos informativos 

en papel ou en formato dixital 

sobre un tema do currículo de 

literatura do século XX ata os 

nosos días, extraendo a 

información relevante para 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

crítico e persoal, e utilizando as 

tecnoloxías da información. 

ampliar coñecementos sobre o 

tema. 
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Lecturas: 

Federico García Lorca: Romancero gitano. 

Antonio Buero Vallejo: La Fundación. 

Almudena Grandes: El lector de Julio Verne. 

Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. 

 

5.6.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Consolidar a interpretación do texto ou discurso como unidade comunicativa e de 

intercambio de información, en distintos contextos ou situacións comunicativas, e 

afondar no coñecemento da variedade de situacións nos actos de comunicación orais 

e escritos. 

2. Producir textos orais e escritos de certa extensión e complexidade, relativos ou 

pertencentes aos ámbitos académico e dos medios de comunicación, e identificar neles 

as propiedades textuais e os procedementos discursivos de adecuación, coherencia e 

cohesión que perfeccionen o dominio das actividades da lingua. 

3. Clasificar e caracterizar diferentes clases de textos dialogados, argumentativos e dos 

medios de comunicación, xornalísticos e publicitarios poñendo de relevo os trazos máis 

significativos do xénero ou subxénero ao que pertencen, os códigos expresivos 

empregados e analizando os seus trazos lingüísticos e a súa adecuación ao contexto. 

4. Identificar o tema, a estrutura e características lingüísticas de textos dialogados, 

argumentativos e dos ámbitos académico e dos medios de comunicación, xornalísticos 

e publicitarios; analizalos de maneira que se recollan as súas propiedades discursivas e os 

elementos que os articulan e empregar para iso as distintas actividades da lingua 

(comprensión, expresión, interacción e mediación) orais e escritas tendo en conta 

modelos ou esquemas textuais e atendendo ás condicións da situación comunicativa. 

5. Realización de exposicións orais (debates, declaracións públicas) e escritas (redaccións, 

informes, monografías) relacionadas con algún contido do currículo ou tema de 

actualidade, seguindo un esquema preparado previamente, aplicando procedementos 

para a obtención e tratamento da información, empregando recursos audiovisuais e das 

tecnoloxías da información e a comunicación e expoñendo de forma construtiva as 

diversas opinións propias e alleas que se sosteñen, xustificándoas cos diferentes 

argumentos que se aducen. 

6. Comprender e analizar o texto literario como expresión comunicativa e estética de 

distintas épocas, de transmisión cultural, reflexo dunha realidade histórica e social e 

como uso da lingua que comprende as competencias xerais. 
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7. Interpretar e comentar de forma construtiva e crítica o contido de obras literarias breves 

e fragmentos significativos de distintas épocas literarias utilizando os coñecementos 

sobre as formas literarias (xéneros, figuras e tropos máis usuais, versificación) e os distintos 

períodos, movementos, escritoras e escritores pondo en práctica as competencias 

comunicativas. 

8. Realizar traballos críticos sobre a lectura de obras significativas de distintas épocas ou 

movementos, interpretándoas en relación co seu contexto histórico e literario, obtendo a 

información bibliográfica necesaria e efectuando unha valoración persoal. Compoñer 

textos literarios ou de intención literaria. 

9. Coñecer a realidade lingüística de España e dos fenómenos derivados do contacto 

entre linguas como linguas francas, bilingüismo e diglosia e desenvolver unha actitude 

positiva. Identificar as características xerais das variedades xeográficas da lingua no 

Estado español e a súa proxección a nivel internacional. 

10. Coñecer as características xerais do español de América e algunhas das súas 

variedades, así como as coincidencias e diferenzas da norma en distintas manifestacións 

orais e escritas, literarias e dos medios de comunicación. 

11. Identificar e analizar os desvíos da norma máis frecuentes e consolidar, con rigor e 

autonomía, o bo uso das normas gramaticais, ortográficas e convencións tipográficas. 

 

5.6.4. MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Amosar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, e asistencia 

regular que fagan posible a consecución das destrezas nos distintos aspectos de cada 

tema. 

 Dominar a técnica da definición lexicográfica. 

 Resumir un tema, ordenando as ideas e xerarquizándoas. 

 Realizar o comentario crítico do contido dun texto, con coherencia, cohesión e 

adecuación, demostrando madurez argumentativa e manexando os recursos lingüísticos 

axeitados. 

 Coñecemento das posibilidades de creación de palabras e enriquecemento do léxico 

mediante a composición, derivación, parasíntese e acronimia. 

 Identificación e uso das diferentes clases de palabras. 

 Identificación e emprego axeitado das diferentes formas verbais e das diferentes formas 

de perífrases verbais. 

 Identificación e emprego das diferentes clases de sintagmas ou frases, dos seus 

constituíntes e das diferentes funcións que podan exercer nas cláusulas ou oracións. 

 Identificación e uso das diferentes funcións primarias de cláusula ou oración (suxeito, 

predicado etc.) 
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 Identificación e uso das diferentes relacións existentes entre estruturas sintácticas. 

 Coñecemento das diferentes relacións léxico-semánticas das palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, campo léxico e campo semántico, mediante a identificación 

nun texto ou o emprego de sinónimos, antónimos etc.). 

 Identificación de voces patrimoniais, cultismos, semicultismos e préstamos. 

 Identificación e corrección de interferencias lingüísticas entre o galego e o español. 

 Identificación de trazos característicos do español de América. 

 Recoñecemento das propiedades textuais. 

 Lectura reflexiva e analítica de Romancero gitano. 

 Lectura reflexiva e analítica de La Fundación. 

 Lectura reflexiva e analítica de El lector de Julio Verne. 

 Lectura reflexiva e analítica de Crónica de una muerte anunciada. 

 Coñecer as principais tendencias e autores da literatura española desde finais do século 

XIX ata os nosos días. 

 

5.6.5. TEMPORALIZACIÓN 

A temporalización proposta é a que segue, mais o ritmo do curso adoito nos retrasa 

lixeiramente nesta distribución de temas. 

 

Primeira avaliación: 

 

1. Morfología. Estructura de la palabra. Procesos de creación de palabras. 

2. Semántica. Coñecemento das diferentes relacións léxico-semánticas das 

palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico e campo semántico, 

mediante a identificación nun texto ou o emprego de sinónimos, antónimos, 

etc.). 

3. Comentario crítico de textos. 

4. Norma y uso del español actual. 

5. Detección de errores o de estructuras agramaticais en pequenos textos 

facilitados. 

6. El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío e 

Delmira Agustini. 

7. La Generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín. 

8. Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

9. El grupo poético del 27 a través de algunos de los principales autores y autoras: 

Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda, Las Sinsombrero. 

10. El teatro español anterior a la Guerra Civil: Valle-Inclán y García Lorca. 
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11. Dos obras alternas de lectura obligatoria (alternas en cada grupo). 

 

Segunda avaliación: 

 

1. Sintaxis. 

2. Clases de palabras I. 

3. Clases de palabras II. El verbo. Tiempos verbales, valores, perífrasis. 

4. Clasificación de la oración. 

5. La poesía española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel 

Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes. 

6. La novela española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Cela, 

Carmen Laforet, Delibes y Martín Santos. 

7. El teatro posterior a la Guerra Civil: Sastre y Buero Vallejo. La renovación del 

teatro. 

8. Dos obras de lectura obligatoria (alternas en cada grupo). 

 

Terceira avaliación: 

 

1. El texto. Coherencia, cohesión y adecuación. 

2. Realidad lingüística de España. Historia del español. El español actual y sus 

variedades. Lenguas en contaco. 

3. La narrativa peninsular desde 1975 hasta nuestros días. Principales tendencias: 

Almudena Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero. 

4. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El boom de la 

narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. 

 

A orde prevista de distribución das catro lecturas obligatorias nos distintos grupos será a que 

se indica na táboa seguinte, prestándose especial atención aos aspectos indicados pola 

CIUG: 

2º BACH. - A 2º BACH. - B 2º BACH. - C 2º BACH. -D  

1. Crónica de una 

muerte anunciada 

1. La Fundación 1. El lector de Julio 

Verne 

1. Romancero gitano  

1ª 

avaliación 
2. La Fundación 2. El lector de Julio 

Verne 

2. Romancero gitano 2. Crónica de una 

muerte anunciada 

3. El lector de Julio 

Verne 

3. Romancero gitano 3. Crónica de una 

muerte anunciada 

3. La Fundación  

2ª 
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4. Romancero gitano 4. Crónica de una 

muerte anunciada 

4. La Fundación 4. El lector de Julio 

Verne 

avaliación 

 

5.6.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Criterios comúns a todos os cursos e niveis na materia LCL 

- Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e avaliado o 

exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou alumno no uso escrito 

da lingua. Así, descontarase da cualificación global obtida no exame ata un máximo de 

2 puntos por erros ortográficos e por erros no uso do léxico (tanto por emprego 

inadecuado de termos como por interferencias doutras linguas). Descontarase 0.1 punto 

por cada falta de ortografía non repetida e por cada erro no léxico, e 0.1 por cada tres 

erros non repetidos no uso do acento gráfico (acentos que faltan ou que sobran). Os 

erros débense marcar no exame (rodeados con círculos); o número de faltas/erros e 

acentos, e os descontos practicados débense indicar claramente no apartado 

“observacións”.  

- Farase, cando menos, unha proba escrita por avaliación. 

- Aplicarase a avaliación continua en todas as liñas e niveis, de xeito que en todas as 

probas, controis ou exames entre sempre toda a materia dada no curso. Procurarase, de 

todos xeitos, darlle maior presenza no exame á materia nova, fronte á xa dada. Quedan 

fóra desta norma os grupos nos que se aplica algunha das medidas de atención á 

diversidade, a seguir: desdobramentos, agrupamentos específicos, reforzos, Programa 

de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento (PMAR).  

- En todos os niveis e ensinanzas se considerará aprobada unha avaliación cando, unha 

vez examinados e ponderados todos os instrumentos de avaliación do trimestre, e 

aplicadas as porcentaxes establecidas, o alumno ou a alumna obteña unha 

cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

- Se a cualificación é inferior, a avaliación considerarase suspensa. O profesorado 

informará ao alumnado que suspendese unha avaliación acerca de aqueles aspectos 

en que o seu rendemento fose insuficiente, e orientarao respecto aos obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación mínimos e sobre as actividades que han de levar a 

cabo para alcanzalos. A recuperación dunha avaliación suspensa comprobarase na 

seguinte, por avaliación continua, como xa foi exposto, agás nos grupos de reforzo ou 

PMAR; daquela o profesor establecerá o sistema de avaliacion axeitado ao alumnado. 

 

Criterios específicos de 2º de Bacharelato 
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A) O sistema de avaliación será continua. Entrarán todos os contidos vistos durante o 

curso ata a data do exame, tendo máis presenza no exame aqueles que foran 

explicados de xeito máis recente. 

B) A cualificación do alumnado responderá aos seguintes criterios: 

20% Nota de clase (asistencia, comportamento e actitude, así como entrega de traballos, 

tarefas, comentarios de texto). 

80 % Proba escrita.  

Para poder aprobar, o alumno ou alumna deberá chegar a 4 puntos no exame (puntuado 

sobre 10) e a 1 punto na nota de clase (sobre 2). 

Realizarase unha única proba escrita por avaliación, e seguirá o seguinte modelo da ABAU 

elaborado pola CIUG, a seguir: 

 Resumo ou esquema do texto: 1 punto. 

 Comentario crítico do contido do texto: 2 puntos. 

 Dúas preguntas de coñecemento gramatical (morfoloxía, sintaxe, semántica, 

lexicoloxía, variación lingüística): 1.5 puntos cada unha. 

 Unha pregunta que combina a exposición teórica coa aplicación práctica a un 

fragmento sobre a obra lida durante el curso: 2 puntos. 

 Unha pregunta tema de Historia da Literatura mais unha aplicación práctica a un 

fragmento representativo desa época (p.ex. sinalar as características dun autor ou 

movemento que se recoñecen no fragmento dado): 2 puntos. 

6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Tal e como establece o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, a avaliación das aprendizaxes dos 

alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora 

tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do proceso 

de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas 

as materias a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do 

desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación 

non impedirá que o profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia 

tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe de cada unha 

delas.  

Os elementos a observar na avaliación son diversos, o que permitirá obter información 

obxectiva do proceso de aprendizaxe do alumnado. Como técnicas fundamentais para a 



 

182 

 

avaliación nesta materia destacan a observación e a análise das actividades realizadas 

polos alumnos e alumnas. A observación permite a avaliación en situacións de naturalidade 

e debe centrarse na comunicación oral, na comunicación escrita e na realizada mediante 

outras linguaxes tanto na vertentes comprensiva como expresiva. Deberase observar o 

dominio dos aspectos lingüísticos en función da súa aplicación en contextos orais e escritos 

e dos aspectos literarios que permitan ao alumnado ler e interpretar as obras literarias como 

un feito cultural e estético situado nun marco socio-histórico concreto.  

Á hora de valorar o que fan os alumnos debemos establecer, qué imos avaliar, cándo e 

cómo o faremos.  

O qué imos a avaliar será:  

- A súa participación activa nas clases. 

- O seu comportamento e a súa actitude cara á materia e os compañeiros. 

- O seu rendemento no emprego dos contidos procedimentales. 

- Os seus coñecementos teóricos con respecto a aquelas unidades de literatura que 

así o requiran. 

 

No referente ao cando o faremos:   

Unha avaliación inicial, na que veremos o estado dos seus coñecementos previos ao redor 

da lingua e as súas convencións, a diferenciación das diferentes etapas e autores da 

literatura española, das súas habilidades expresivas e a súa competencia lingüística para 

desenvolver a técnica do comentario de texto. Para iso empregaremos diferentes probas, 

que nos permitan ter un referente a ter en conta nas distintas unidades didácticas.   

Ao longo do ano realizaremos un seguimento constante con observacións e anotacións dos 

diversos aspectos nunha ficha individual do alumno. Isto contribuirá á avaliación formativa, 

que incidirá nas decisións que tomemos para elaborar fichas de traballo individuais, 

variacións de actividades, de metodoloxía, etc., en resumo, os mecanismos de apoio para 

aqueles alumnos que presenten dificultades nalgúns aspectos da materia. Ao finalizar 

faremos unha avaliación sumativa, para comproba-lo grao de consecución dos obxectivos 

para ese curso tan complexo apara os alumnos. 

En canto a como avaliamos: 

Farémolo de forma obxectiva recurrindo así, tanto a técnicas e procedementos de 

observación coma de experimentación. Así empregaremos instrumentos variados, que vaian 
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acorde co tipo de avaliación, cos contidos, cos obxectivos, cos alumnos, etc. Para iso 

usaremos: test de coñecementos previos, probas baseadas nos modelos das ABAU, 

presentación orais dos alumnos dalgúns temas de literatura, controis de lectura das obras de 

lectura obrigatoria, exames convencionais, exames orais e realización de traballos en clase 

ou fora dela.  

Tamén pode ser adecuado empregar a autoavaliación dos alumnos, buscando con iso a 

súa implicación persoal, o seu espírito crítico e a súa autonomía.  

Para a valoración do proceso de ensino-aprendizaxe debemos valorar ademais dos 

alumnos ós demáis elementos que interveñen no devandito proceso, como son: o profesor, 

os obxectivos formulados, os contidos, a metodoloxía usada e os materiais e recursos 

didácticos. Para iso podemos: usar cuestionarios para que os cubran os alumnos, contrastar 

experiencias con outros profesores, facer que algún profesor observe algunha das nosas 

clases, etc.  

As liñas que marcan a práctica avaliadora son as seguintes:  

       - a consideración da avaliación como un proceso continuo, cunha orientación 

formativa. 

- a necesidade de ter en conta o punto de partida de cada un dos alumnos e alumnas 

(avaliación inicial), para poder avaliar as aprendizaxes. 

 - a importancia que nesta área teñen os procedementos e destrezas, que deben ser 

prioritarios na definición dos criterios de avaliación e, consecuentemente, dos estándares 

de aprendizaxe. 

 -a necesidade de contar con múltiples instrumentos de avaliación, combinando probas 

colectivas, as actividades habituais, a observación sistemáticas, etc.  

7.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

O obxectivo do ensino da materia de Lingua Castelá e Literatura é que o alumnado 

progresen no dominio do idioma con precisión e riqueza tanto na expresión oral como na 

escrita. Tentarase, pois, que as alumnas e os alumnos sexan quen de razoar lóxicamente, 

usar críticamente as fontes de información, organizar e planificar o seu traballo, valorar os 

logros estéticos da lingua e adquirir novos coñecementos por si mesmo. A metodoloxía a 

utilizar estará condicionada pola composición de cada grupo de alumnos/as 

Todo iso nun marco de respecto ás ideas dos demáis, sabendo traballar en equipo e 

empregando a lingua para relacionarse satisfactoriamente coa contorna.  
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A metodoloxía didáctica empregada, segue, ademais, as liñas metodolóxicas enumeradas 

no Decreto 133/2007, que son as seguintes:  

- Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal.  

- Combinar as explicacións teóricas do profesor/a coa practica e exercicios que 

realicen os alumnos/as.  

- Procurar unha variedade de materiais que fagan a atractivo o traballo  e o estudo.  

- Integrar, na medida do posíbel, o uso das TIC. Buscar, seleccionar e tratar a 

información. 

- Operar non só sobre o concreto, senón tamén sobre conceptos, ideas.  

- Fomentar a formulación de hipóteses. 

- Fomentar a confrontación clara e respectuosa.  

- Insistir na organización, comparación e xerarquización das ideas. Realización de 

esquemas. 

- Elaborar percorridos ordenados desde a formulación da hipótese ata a 

comprobación dos resultados.  

- Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias fomentando o carácter 

interdisciplinar da materia de lingua castelá. 

 

Empregaremos para iso unha METODOLOXÍA baseada nas seguintes liñas:  

- Incluir no traballo diario o uso da expresión oral por medio de exposicións orais 

espontáneas ou programadas, vídeo presentación e debates. 

- Empregaremos a aula MOODLE para pendurar os contidos que sexan relevantes ao 

longo do curso. 

- Elaboración de diferentes materiais de apoio aos alumnos para consulta de 

dúbidasou para ampliar coñecementos. 

- Empregar de xeito reiterado e como costume a aplicación da RAE para resolver 

dúbidas lingüísticas. 

- Empregar os textos dos medios de comunicación para a súa análise na aula, 

informando así ao alumnado das novas e os temas a debate na actualidade.  

- Traballar as catro destrezas comunicativas básicas: falar, escoitar, ler e escribir, en 

cada unha das unidades didácticas.  

- Facer un ensino diario baseado na práctica, sen esquecer a base teórica de cada 

unidade didáctica.  
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- Ler as obras completas de lectura obrigatoria neste curso 2017/2018. Facendo a 

posterior análise e interpretación e preparando as cuestión establecidas e pautadas 

polo grupo de traballo da CIUG. 

- Uso de ferramientas comunicativas, como o correo electrónico, que fomenten a 

comunicación, o debate, e o respecto polas distintas opinións e o espírito crítico.  

Para a posta en práctica destas liñas, sería desexable que se deran as condicións axeitadas, 

salientando as seguintes: número reducido de alumnado nas aulas (para atender ás 

necesidades de cada un/unha), dotación material (libros de consulta, ordenadores, wifi,) 

correcta en cada aula. 

6. PROGRAMACIÓN DA MATERIA I.T.I. DE 1º DE E.S.O.  

Tal e como se establece na “Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación 

de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a 

súa oferta”   a materia de Investigación e Tratamento da Información ten como finalidade 

principal o tratamento dos contidos que constitúen a competencia informacional. Polo 

tanto, ao longo do curso os alumnos traballarán contidos de carácter procedimental 

relacionados co manexo da biblioteca escolar, a busca produtiva de información, a 

elaboración de proxectos de investigación e a súa posterior presentación tanto de xeito oral 

como escrito… Ademais desenvolverán habilidades para traballar tanto de xeito individual 

como en pequeño e gran grupo. 

Por todo o dito, non podemos formular esta materia como unha secuenciación estrita de 

contidos e obxectivos, senón que todos os contidos reflectidos no currículo oficial se irán 

desenvolvendo ao longo do curso, para lograr ao fin deste acadar unha competencia 

informacional satisfactoria. Do mesmo xeito, aproveitaremos o traballo con técnicas de 

investigación para tratar elementos transversais, contidos de diversas materias do currículo, 

así coma as competencias clave da Educación Secundaria Obrigatoria, todos  eles 

reflectidos no 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. 

En moitos casos serán os propios alumnos os que decidan o obxectivo da súa investigación, 

fomentando deste xeito a autonomía na aprendizaxe. 

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
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O tratamento interdisciplinar que propomos á hora de impartir a materia dará como froito 

un desenvolvemento integral de competencias clave, elementos transversais, contidos 

interdisciplinares e habilidades básicas que esperamos redunden nunha mellor formación 

integral do noso alumnado. 
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6.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE. 

BLOQUE 1. A BIBLIOTECA, PUNTO DE ACCESO Á CULTURA IMPRESA E DIXITAL 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

A, B, E, F, G B1.1. A biblioteca como 

espazo de acceso á 

información. 

B1.1. Utilizar a biblioteca como espazo 

de acceso á información presencial 

ou virtual. 

INEINB1.1.1. Utiliza a biblioteca do su 

centro para cubrir necesidades de 

lectura e de información 

CCL, CD, CAA, 

CSIEE, CCEC 

INEINB1.1.2. Utiliza a biblioteca do 

centro na procura de recursos 

informativos para os seus traballos 

individuais e grupais. 

CCL, CD, CAA 

A, B, E, F, G, 

N 

B1.2. As bibliotecas 

como espazos culturais. 

B1.2. Identificar a biblioteca do centro 

e outras do contorno próximo, como 

espazos culturais dispoñibles á hora 

de cubrir as necesidades de lectura e 

información. 

INEINB1.2.1. Utiliza outros tipos de 

biblioteca aos que pode ter acceso no 

seu contorno máis próximo. 

CSC 

E, G, N B1.3. Recursos 

informativos: fontes orais, 

B1.3. Identificar os recursos 

informativos dispoñibles segundo 

INEINB1.3.1. Diferencia os documentos 

informativos en función do seu contido. 

CD, CAA CSIEE 
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recursos físicos e virtuais. tipoloxía, soportes e formatos. INEINB1.3.2. Acode ás fontes orais de 

referencia no seu contorno máis 

próximo para determinadas 

necesidades informativas. 

CCL,CAA 

INEINB1.3.3. Accede de forma 

autónoma a contidos audiovisuais, 

presenciais ou virtuais. 

 

CSIEE, CAA 

B, E, H B1.4. Estratexias de 

procura eficaz 

B1.4. Adaptar as estratexias de 

procura ás características dos 

recursos dixitais. 

INEINB1.4.1. Distingue as ideas principais 

das secundarias nos documentos 

consultados. 

CCL, CAA 

INEINB1.4.2. Recupera de forma eficaz 

contido informativo dos recursos dixitais. 

 

CCL, CAA. 

N,O B1.5. Dereitos de autoría B1.5. Recoñocer os dereitos de autoría INEINB1.5.1. Identifica e respecta a 

autoría de textos ou imaxes. 

CSC, CAA 

BLOQUE 2. FONTES INFORMATIVAS. LOCALIZACIÓN E SELECCIÓN 
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OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

B, E, F B2.1. Recursos físicos. 

Sistemas estandarizados 

de organización da 

biblioteca. 

B2.1. Coñecer a organización da 

biblioteca e a CDU como sistema 

estandarizado. 

INEINB2.1.1. Identifica os códigos da 

CDU polos que están organizados os 

fondos. 

CCL, CAA 

INEINB2.1.2. Recupera facilmente os 

documentos que precisa. 

CAA, CSIEE 

E,H, G B2.2. Procuras no 

catálogo informatizado 

da biblioteca escolar. 

B2.2. Comprender e saber utilizar o 

catálogo informatizado da súa 

biblioteca. 

INEINB2.2.1. Realiza procuras no 

catálogo por autor/a, título ou materia. 

CAA, CD, CSIEE 

INEINB2.2.2. Localiza documentos, en 

función das súas necesidades 

informativas, no catálogo web da 

biblioteca. 

CAA, CD, CSIEE 

B,E,H B2.3.Recursos dixitais, 

Internet como fonte de 

información. 

B2.3. Acceder á rede e coñecer os 

recursos dispoñibles a través de 

internet. 

INEINB2.3.1. Usa internet de xeito 

autónomo para resolver necesidades 

de información. 

CD, CAA, CSIEE 

INEINB2.3.2. Utiliza internet valorando as 

características deste medio en relación 

a aspectos como a permanencia, a 

fiabilidade, a veracidade, a 

CD 
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organización, a selección, a 

gratuidade, a dispoñibilidade, a 

autoría, etc. 

B,G,H B2.4. Necesidades dun 

plan de procura de 

información. Palabras 

clave e outras estratexias 

de procura. Motores de 

procura. 

B2.4. Planificar as procuras 

informativas e empregar con eficacia 

palabras clave para a obtención de 

información e uso de motores de 

procura diversificados. 

INEINB2.4.1. Establece un sistema de 

procura eficaz  de información. 

CD, CAA, CSIEE 

INEINB2.4.2. Utiliza palabras clave e 

aplica estratexias eficaces de procura 

para localizar información na web. 

CD, CAA, CSIEE 

INEINB2.4.3. Identifica productos 

informativos diferentes en función das 

súas necesidades e dos seus obxectivos 

de traballo. 

CD, CAA 

  INEINB2.4.4. Emprega prensa e revistas 

dixitais como fonte informativa. 

CD, CAA 

E, G, H B2.5. Espazos web e 

redes sociais como 

plataformas de 

comunicación e 

información 

B2.5. Coñecer as redes sociais e os 

espazos web creados na aula, na 

biblioteca e no centro, e participar 

neles. 

INEINB2.5.1.. Intervén nas redes sociais 

creadas no seu centro respectando as 

finalidades para as que foron creadas: 

educativa, participativa, etc. 

CD, CSC, CSIEE 
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E, G B2.6. Beneficios e riscos 

da rede. Dereito de 

privacidade 

B2.6. Valorar os beneficios e riscos da 

rede. 

INEINB2.6.1. Navega por internet con 

seguridade preservando a súa 

identidade e privacidade. 

CD, CSC, CSIEE 

E, G, H B2.7. Fiabilidades dos 

espazos web. 

B2.7. Coñecer e usar os criterios para 

identificar os espazos web fiables. 

INEINB2.7.1. Distingue webs fiables en 

función de determinados criterios: 

autoría, data de actualización, tipo de 

dominio, finalidades, publicidade, 

contacto, etc. 

CCL, CD, CAA 

B, E, G B2. 8. Internet e as 

creación colectivas: 

Galipedia, Wikipedia, 

etc. 

B2.8. Valorar as creacións colectivas 

en internet: Wikipedia, Galipedia, etc. 

INEINB2.8.1. Emprega as creacións 

colectivas en internet: Galipedia, 

Wikipedia, etc. 

CD, CSC 

E, G, H B2.9. Valoración da 

información recollida na 

rede. 

B2.9. Avaliar de forma crítica a 

información recollida e contrastar 

información en distintas fontes. 

INEINB2. 9.1. Compara a información 

recollida en distintas fontes informativas 

na rede. 

CCL, CD, CAA 

INEINB2.9.2. Contrasta a información 

recollida na rede con outras fontes 

orais ou impresas. 

CCL, CD, CAA 

BLOQUE 3. ORGANIZARSE PARA INVESTIGAR 
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OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B, E B3.1. Procesos de 

investigación. 

B3.1. Recoñecer os pasos a seguir nun 

proceso de investigación. 

INEINB3.1.1. Identifica os obxectivos do 

traballo de investigación e as súas 

fases. 

CAA, CSIEE 

B, E, G B3.2. Planificación dun 

proxecto de 

investigación. 

B3.2. Planificar o proceso de procura 

e recuperación da información. 

INEINB3.2.1. Elabora un esquema do 

traballo que se vaia realizar. 

CC., CAA 

A, B, G B3.3. Traballo en grupo B3.3. Organizar o traballo a nivel 

individual ou grupal, e 

responsabilizarse das tarefas 

adxudicadas. 

INEINB3.3.1. Escoita aos integrantes do 

grupo, garda a quenda de palabra, 

argumenta as súas opinión e respecta 

as opinións das outras persoas.  

CCL, CAA, CSC 

INEINB3.3.2. Contribúe ádistribución das 

tarefas e responsabilízase das que lle 

corresponden. 

CAA, CSC 

B, G B3.4. Preparación da 

procura informativa. 

B3.4. Identificar o tema para investigar 

e os aspectos clave. 

INEINB3.4.1. Formula preguntas sobre o 

tema sobre o que vaia investigar. 

CCL, CAA 

B, E B3.5. Recuperación dos B3.5. Recuperar os coñecementos INEINB3.5.1. Concreta os conceptos CCL,CAA 
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coñecementos previos e 

definición de obxectivos 

de procura. 

previos sobre o tema e definir os 

aspectos sobre os que precisa 

informarse. 

clave que van guiar o traballo de 

procura de información.  

BLOQUE 4. PROCURA E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B, E,G B4.1. Necesidades 

informativas, fontes de 

infomación e procesos 

de procura, valoración e 

selección de 

información. 

B4.1. Identificar o tipo de información 

que se precisa, localizar as fontes 

informativas dispoñibles, realizar as 

consultas informativas seguindo un 

plan deseñado previamente e 

empregar o recurso informativo máis 

apropiado ao tipo de información 

que se precisa. 

INEINB4.1.1. Identifica o tipo de 

información que precisa en función 

duns obxectivos. 

CCL, CD, CAA 

 INEINB4.1.2. Localiza os recursos 

dispoñibles e acordes á súa 

necesidade informativa. 

CCL, CD, CAA 

INEIN B4.1.3. Concreta o proceso de 

procura de información. 

CCL, CD. CAA 

INEINB4.1.4. Escolle os recursos 

informativos que precisa de forma 

eficaz. 

CCL, CD, CAA 
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H B4.2. Análise e 

comprensión da 

información atopada. 

B4.2. Ler de forma comprensiva textos 

informativos de diferente tipoloxía 

(continuos descontinuos, e 

procedentes dos medios de 

comunicación e dos medios 

audiovisuais). 

INEINB4.2.1. Comprende e analiza 

textos continuos e descontinuos, e sabe 

extraer as ideas principais. 

CCL, CD, CAA 

INEINB4.2.2. Deduce información 

implícita ou explícita dos contidos 

audiovisuais e dos textos dos medios de 

comunicación. 

CCL, CD, CAA 

B, E, H B.4.3. Interpretación e 

valoración da 

información atopada. 

B4.3. Valorar a información atopada 

en función de determinados criterios: 

pertinencia, veracidade, fiabilidade, 

etc. 

INEINB4.3.1. Selecciona información tras 

valorala seguindo un determinados 

criterios (pertinencia, veracidade, 

fiabilidade, etc.) 

CCL, CD, CAA 

B, E, H B4.4. Proceso de 

información: extracción 

e síntese. 

B4.4. Extraer a información precisa, en 

función dos obxectivos do traballo, de 

forma sintetizada. 

INEINB4.4.1. Sintetiza a información 

atopada en función dos obxectivos do 

traballo. 

CCL, CD, CAA 

A, B, E. O B4.5. Citas e referencias. B4.5. Recoller as fontes consultadas 

para os efectos de citalas 

correctamente no produto final. 

INEINB4.5.1. Compila as fontes 

consultadas e cítaas correctamente. 

CCL, CD, CAA, 

CSC, CCEC. 

BLOQUE 5. XERACIÓN DE CONTIDOS E COMUNICACIÓN. 
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OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B, E, G B5.1. Organización e 

reelaboración da 

información. 

B5.1. Organizar a información 

recuperada de distintas fontes, 

xerarquizándoa e plasmándoa en 

esquemas, mapas conceptuais, 

guións, etc. 

INEINB5.1.1. Realiza esquemas, mapas 

conceptuais, guións, etc., para 

organizar a información recuperada. 

CCL, CD, CAA 

B, E, H B5.2. Estruturación da 

información recollida 

mediante gráficos, 

diagramas, etc. 

B5.2. Elaborar diagramas, gráficos, 

cadros de dobre entrada, 

organigramas, etc., coa información 

recuperada. 

INEINB5.2.1. Representa mediante 

gráficos, diagramas, cadros de dobre 

entrada, organigramas, etc., parte da 

información recuperada. 

CCL, CD, CAA 

B, E, G B5.3. Reelaboración e 

personalización da 

información. 

B5.3. Estruturar mediante un guión 

textos propios, expositivos, descritivos 

e explicativos, a partir da información 

reunida. 

INEINB5.3.1. Elabora guións para 

estruturar os textos creados a partir da 

información reunida. 

CD, CAA 

B, E, G, H B5.4. Presentación dos 

productos informativos 

propios. Pautas para a 

presentación de 

traballos escritos. 

B5.4. Coñecer e aplicar as pautas 

formais para a presentación de 

traballos escritos, (paxinación, índice, 

bibliografía, etc.), utilizando 

procesadores de texto de forma 

INEINB5.4.1. Presenta os seus traballos 

segundo unhas pautas consensuadas: 

paxinación, índice, bibliografía, etc. 

CCL, CD 

INEINB5.4.2. Elabora textos propios 

mediante un procesador de textos. 

CCL, CD 
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autónoma. 

B, E, G, H B5.5. Elaboración de 

materiais de apoio ás 

presentacións orais. 

B5.5. Coñecer e aplicar as pautas 

formais para a elaboración de 

materiais de apoio ás presentacións 

orais. 

INEIN5.5.1. Elabora material de apoio 

para as súas presentacións orais.  

CCL, CD 

INEINB5.5.2. Realiza sinxelas 

presentacións para amosar o resultado 

dos seus traballos de investigación. 

CCL, CD, CAA 

A, H, N B5.6. Citas e referencias 

nos traballos informativos 

(artigos, monografías, 

presentacións, produtos 

audiovisuais, etc.). 

B5.6. Coñecer e empregar 

correctamente unhas pautas polas 

que se rexe a forma de citar 

diferentes fontes. 

INEINB5.6.1. Cita con corrección os 

libros consultados. 

 CAA, CD, 

CSC, CCEC 

INEINB5.6.2. Segue unha pauta para 

facer a referencia de artigos de 

revistas, música, películas, páxinas de 

internet, autoría de imaxes, etc. 

 CCL, CD, 

CAA, CSC 

B, E, G B5.7. Tratamento e 

edición de produtos 

dixitais (presentacións, 

vídeos, etc.). 

B5.7. Incorporar imaxes aos traballos 

escritos ou ás presentacións cun 

tratamento adecuado. 

INEINB5.7.1. Incorpora imaxes aos seus 

traballos de investigación. 

CD, CCEC 

G, H B5.8. Características dos 

textos dixitais eficaces. 

B5.8. Identificar e valorar as pautas 

para a produción de textos dixitais 

eficaces (lonxitude dos textos escritos, 

INEINB5.8.1. Respecta unhas pautas 

mínimas na produción de textos dixitais. 

CCL, CD 
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presentacións eficaces, etc.) 

G, H 5.9. Exposicións orais dos 

traballos realizados. 

Escoita atenta e 

respecto polo traballo 

das demais persoas. 

B.5.9. Expor de forma ordenada e a 

partir dun guión previo o traballo 

realizado, argumentando as opinións 

propias de xeito razoable e con 

respecto polas pautas da 

comunicación grupal (escoita atenta, 

respecto pola opinión das outras 

persoas, quendas de palabra, etc.). 

INEINB5.9.1. Participa na presentación 

oral dos traballos elaborados. 

CCL, CSIEE 

INEINB5.9.2. Defende con argumentos 

as opinións propias e respecta o 

traballo alleo. 

CCL, CSC, CSIEE 

INEINB5.9.3. Escoita con atención as 

presentacións dos compañeiros e das 

compañeiras, e valora con argumentos 

o seu traballo. 

CCL, CSC 

B, E, G B5.10. Avaliación e 

aplicación das 

aprendizaxes realizadas 

a través dos traballos de 

investigación á vida 

persoal, académica e 

social. 

B5.10. Avaliar o proceso de 

elaboración do traballo feito, e tomar 

consciencia das aprendizaxes 

realizadas, e aplicar os 

coñecementos adquiridos á súa vida 

persoal, académica ou social. 

INEINB5.10.1. Avalía, a través dos 

instrumentos que se lle ofrecen, a súa 

participación no proceso dun traballo 

de investigación, individual ou grupal. 

CAA, CSIEE 

   INEINB5.10.2. Identifica e valora as 

aprendizaxes realizadas. 

CAA, CSIEE 
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   INEINB5.10.3. Valora con criterio e 

respecto o traballo das outras persoas. 

CAA, CSC 

   INEINB5.10.4. Incorpora as aprendizaxes 

realizadas a novos procedementos de 

traballo e de relación no medio escolar 

e social. 

CAA, CSIEE 
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6.2.  MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Coñecer a biblioteca escolar, a súa organización e o seu catálogo informatizado e 

saber utilizala como fonte de información. 

 Realizar buscas efectivas de información na rede, sabendo diferenciar a 

información relevante e fiable con actitude crítica. 

 Seleccionar a información relevante e pertinente para unha investigación e 

elaborar un guión axeitado para a posterior elaboración do traballo. 

 Citar de forma correcta a orixe da información utilizada, xa sexa procedente de 

medios impresos ou dixitais. 

 Coñecer e aplicar as pautas para unha correcta presentación dos traballos, xa 

sexa en formato escrito, dixital ou oral. 

 Colaborar nos traballos grupais e mostrar unha actitude axeitada e participativa 

cos compañeiros para acadar un obxectivo común. 

6.3. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Debido ao carácter instrumental da materia, os procedementos e instrumentos que 

utilizaremos para avaliar ao alumnado serán: 

 Elaboración de traballos de investigación individuais e en grupo. 

 Presentacións orais individuais e en pequenos grupos. 

 Cumprimentación de cuestionarios de busca de información tanto de xeito 

individual como grupal. 

 Revisión do cartafol do alumno ao termo de cada avaliación. 

 Actitude e traballo na clase, participación nas tarefas grupais, presentación 

dos traballos individuais. 

Avaliación inicial 

Nas primeiras sesións do curso os alumnos realizarán un sinxelo exercicio individual que 

permitirá ao profesor avaliar a súa comprensión lectora, a habilidade para a escolla 

da información relevante dun texto e a súa competencia escrita. 
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Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño deberán 

presentar en setembro un traballo de investigación e expoñelo de forma oral seguindo 

as pautas traballadas durante o curso escolar. 

6.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

30% Asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

- Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 

- Respecto ás normas e os compañeiros. 

- Valoración das actividades e progresión. 

- Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas e a 

participación nos traballos grupais. 

35% Presentación de traballos individuais tanto orais como escritos, atendendo aos 

seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 

- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 

35% Elaboración, participación e presentación de traballos en grupo tanto orais coma 

escritos, atendendo aos seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 

- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 

- Actitude solidaria e participativa cos compañeiros de grupo. 

Nos traballos escritos valorarase a corrección ortográfica e a correcta presentación, 

descontando 0,10 puntos por cada falta de ortografía ou por erros na presentación ou 

redacción do traballo, ata un máximo de 2 puntos. 

 

6.5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

As clases desenvolveranse dun xeito dinámico e participativo, buscando o traballo e a 

participación constante do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.  
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O profesor actuará como guía na adquisición de habilidades básicas na busca de 

información e posterior presentación da mesma, pero será o propio alumnado o 

protagonista da adquisición das habilidades que esperamos acadar ao longo do 

curso. Ademais de perseguir a adquisición dos contidos reflectidos no currículo, 

esperamos que os alumnos/as aprendan a traballar en grupo de xeito solidario, 

respectar a diversidade de opinión e aumentar o seu coñecemento do seu entorno e 

as habilidades e instrumentos necesarios para desenvolverse na sociedade da 

información.  

6.6. ESPAZOS, MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Espazos 

Utilizaremos como espazo de referencia para a materia a Biblioteca escolar, que os 

alumnos aprenderán a usar como fonte de información, e a aula de informática 

asignada para a materia, onde o alumnado pode dispor de ordenadores, o que nos 

permitirá facer buscas de información na rede e elaboración de presentacións 

utilizando diversas aplicacións e programas informáticos. 

Materiais e recursos 

- Obras de consulta en formato impreso dispoñibles na biblioteca do centro. 

- Ordenadores con conexión a Internet tanto na biblioteca coma aula de 

informática. 

- Xornais, revistas e publicacións periódicas. 

- Medios de comunicación dixitais e webs de consulta. 

- Material escolleito polo propio profesor para a elaboración de 

determinados traballos de investigación. 

-  

6.7. TEMPORALIZACIÓN 

Como xa quedou dito na Introdución, é difícil establecer unha temporalización polo 

carácter da materia, se ben podemos afirmar que comezaremos na primeira 

avaliación cun primeiro acercamento á biblioteca do centro, normas de 

funcionamento da mesma, instrucións para a correcta presentación dos traballos e 

métodos de busca efectiva de información na rede. De tódolos xeitos, estes contidos 

seguiranse traballando tamén nas restantes avaliacións, porque o propósito da 

materia e ir perfeccionando ao longo do curso as habilidades do alumnado na 

elaboración e presentación de traballos de investigación, o cal supón que tódolos 

contidos e obxectivos reflectidos no currículum serán traballados na aula de xeito 

continuado. 
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6.8. TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Na materia traballaremos os seguintes elementos transversais: 

- Comprensión lectora: imprescindible no proceso de investigación. O alumnado 

deberá comprender a información necesaria para o seu traballo, 

comprendela, seleccionala e sintetizala de xeito correcto. 

- Expresión oral e escrita: ámbalas dúas destrezas básicas se traballarán 

diariamente, pois o alumnado deberá presentar o resultado das súas 

investigacións tanto de xeito oral como escrito. 

- Comunicación audiovisual: o traballo continuo con recursos audiovisuais como 

fonte de información desenvolverá no alumnado a capacidade para 

analizalos de forma crítica. Asemade, deberán demostrar a súa capacidade 

de facer uso deles nas súas presentacións. 

- Novas tecnoloxías: serán ferramenta imprescindible para a nosa materia. 

- Emprendemento: pretendemos que coa nosa materia os alumnos se 

desenvolvan como persoas autónomas no seu aprendizaxe, motivar a súa 

curiosidade e as súas ganas de ampliar coñecementos. En ocasións serán eles 

mesmos os que escollan o obxecto da súa investigación guiados polo 

profesorado. 

- Educación cívica e constitucional, dereitos humanos: ao longo do curso 

faremos un traballo de investigación sobre dereitos humanos e en concreto dos 

nenos, para que coñezan as súas obrigas e dereitos como cidadáns e cidadás. 

- Igualdade entre homes e mulleres: no desenvolvemento cotiá das clases 

traballarase no trato igualitario entre sexos. Asemade, faremos investigacións 

específicas sobre mulleres relevantes no campo da ciencia, as letras e os 

dereitos humanos para incidir na importancia da figura feminina na historia da 

humanidade. 

- Racismo, xenofobia, homofobia, desigualdade: procuraremos que os rapaces 

reflexionen e investiguen sobre estes temas e desenvolvan actitudes positivas e 

de loita contra a desigualdade.  
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7. PROGRAMACIÓN DA MATERIA TEXTO TEATRAL E 

ESPECTÁCULO: COMPRENSIÓN, PRODUCIÓN E 

REPRESENTACIÓN DE TEXTOS DRAMÁTICOS. 

7.1. INTRODUCIÓN 

Coa materia optativa Texto teatral e espectáculo: comprensión, produción e 

representación de textos dramáticos preténdese, como obxectivo fundamental, que a 

actividade teatral sexa una ferramenta de traballo utilizada como medio para 

fomentar e desenvolver posteriormente a libre expresión do alumnado. Trátase de usar 

o teatro como unha canle eficaz de extraversión para as necesidades expresivas e 

creativas.  

Esta materia persegue como obxectivo primeiro mellorar as destrezas comunicativas 

do alumnado, facendo especial fincapé, como cabe supoñer, na expresión oral. O 

currículo desta materia ten como finalidade o desenvolvemento da capacidade para 

interactuar de xeito competente mediante a utilización da linguaxe como instrumento 

de comunicación oral. 

O obxectivo é poñer nas súas mans certas ferramentas e técnicas de interpretación 

para que poida manexar unha maior cantidade de recursos expresivos. Unha vez 

asimilados, estes materiais darán ao alumno ou á alumna unha máis ampla gama de 

posibilidades de expresión. En suma, non se trata de conseguir actores e actrices, nin 

expertos en historia do teatro, senón de facilitar ao alumnado os cauces de 

comunicación cos demais.  

A programación desta materia está pensada para sesións de traballo dunha hora 

semanal en primeiro curso de ESO. Traballaranse as técnicas de xogo dramático e de 

improvisación, as técnicas de representación, leranse textos teatrais, comentaranse, 

analizaranse e representaremos algunhas pasaxes. Calquera posta en escena require 

desenvolver a capacidade apreciativa do alumnado a través da análise e a 

valoración crítica de textos e obras teatrais; xa que logo, é interesante que o 

alumnado traballe individual e colectivamente, e que investigue coas ferramentas e as 

posibilidades que nos brinda o teatro desde a perspectiva lúdica, sen perder de vista 

os conceptos teóricos do mundo teatral, das convención dramáticas e das épocas 

teatrais. Búscase fomentar a creatividade e a actividade artística a través de 

exercicios dramáticos improvisados e tamén mediante a elaboración de textos 

propios. Por último, cómpre destacar que o alumnado se converte en actor e 

espectador do traballo dos demais, o cal proporciona ferramentas de observación e 
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valoración, fomentando o espíritu crítico e analítico, a tolerancia e a admisión do 

punto de vista alleo.  

7.2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A inclusión da materiaTexto teatral e espectáculo: comprensión e produción de textos 

dramáticos adquire especial relevancia por ser unha excelente actividade formadora 

do individuo, tanto a través dos textos, como nas diferentes circunstancias que 

concorren na posta en escena. 

O currículo desta materia, ao ter como finalidade o desenvolvemento da capacidade 

para interactuar de xeito competente mediante a utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral, contribúe á competencia en comunicación 

lingüística. Perséguese como obxectivo primeiro que o alumnado poida chegar a 

comprender, compoñer e empregar textos diferentes cunha intención comunicativa: 

a de saber representar a realidade, organizar o propio pensamento e, asemade, 

aprender.  

A materia contribúe á formación cultural e artística, ao igual que o resto das formas de 

expresión, a posibilitar que o alumnado se familiarice cunha ampla variedade de 

manifestacións artísticas e culturais, tanto do pasado como do presente, así como que 

se inicie no coñecemento dos principais materiais, técnicas e recursos da linguaxe 

teatral. Á vez, esíxelle iniciativa, imaxinación e creatividade na realización de 

experiencias artísticas compartidas. 

O teatro, como o resto das formas de expresión, posúe unha serie de características 

pedagóxicas que ofrecen ao alumnado un eficaz instrumento de traballo para a súa 

formación integral como persoa, e a iso contribúe a competencia en sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor: esta materia axudará aos alumnos e alumnas a 

establecer compromisos de traballo cooperativo e a desenvolver habilidades 

relacionadas co liderado de proxectos, que inclúen a confianza nun mesmo, o espírito 

de superación ou a asunción de riscos para a realización dun traballo ben feito, e a 

apreciación das contribucións alleas.  

O coñecemento e a difusión dentro e fóra do centro dos espectáculos teatrais axuda 

a proxectar unha imaxe activa e variada da nosa educación e cultura, contribuíndo 

así ás competencias sociais e cívicas. 

7.3. OBXECTIVOS  

7.3.1. OBXECTIVOS DE E.S.O. (DECRETO 86/2015, DO 25 DE XUÑO) 
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Dos obxectivos recollidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, a presente 

programación contempla os que seguen: 

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

respecto  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

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

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo.  
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j) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

k) 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.  

l) 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.  

7.3.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA 

O ensino da materia optativa Texto teatral e espectáculo: comprensión, produción e 

representación de textos dramáticos terá como finalidade o desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 

1. Integrarse de forma activa e pracenteira nun grupo de traballo superando as 

dificultades que supón a expresión espontánea de ideas e sentimentos dun mesmo 

e a aceptación das manifestacións dos demais. 

2. Analizar conceptos, temas ou sucesos da contorna persoal, social e cultural e 

expresar a percepción destes feitos a través da proxección da personalidade en 

roles e personaxes, dentro dunha estrutura simbólica real ou ficticia partindo dun 

esquema de improvisación dramática. 

3. Interpretar, coñecendo e practicando de forma sistemática, técnicas de 

representación que supoñen, fundamentalmente, o control do xesto e da voz, a 

relación dramática co obxecto e o estudo do uso do espazo. 

4. Xerar, desenvolver e estruturar ideas de forma coherente con respecto a un 

conflito entre personaxes nun lugar e tempo determinados, procurando que estas 

sexan comprendidas polos demais ao presentalas. 

5. Coñecer e utilizar textos da literatura para analizar e comprender a súa estrutura 

formal, os seus contidos temáticos e os seus valores estéticos en relación á tensión 

dramática, posibilitando a súa lectura dramatizada ou posterior posta en escena. 

6. Integrar de forma harmónica outras linguaxes artísticas asociadas ao teatro, en 

especial os medios de expresión visuais, plásticos, acústicos e musicais. 
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7. Valorar a importancia do traballo colectivo en producións de animación ou 

montaxe dun espectáculo onde a perseveranza no traballo a longo prazo ten 

como resultado o éxito de todo o grupo. 

8. Participar nos espectáculos teatrais gozando e valorando os diversos elementos 

que constitúen a representación, sendo capaces de manifestar un xuízo razoado 

sobre eles e relacionándoos con outras manifestacións artísticas. 

9. Fomentar a comunicación oral e expresiva e o traballo en equipo, máis aló da 

creación artística. 

7.4. CONTIDOS 

1. Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías e obras teatrais significativas, 

atendendo a súa dobre natureza, literaria e  espectacular. 

2. Selección e análise de exemplos representativos da historia do teatro occidental. 

3. Realización de xogos de improvisación e de representación teatral. 

4. Composición de textos teatrais escritos con intención literaria e conciencia de 

estilo. 

5. Desenvolvemento da comprensión textual, especialmente de textos dramáticos. 

6. Desenvolvemento da expresión oral e da expresión escrita, centradas nos textos 

dramáticos. 

7. Aprecio do texto teatral como manifestación artística e cultural. 

7.4.1. MÍNIMOS ESIXIBLES 

1. Identificar as características básicas dun texto teatral nas súas dimensións literaria e 

espectacular. 

2. Recoñecer os elementos que forman parte dunha posta en escena e os datos 

principais da historia do teatro.  

3. Analizar un texto dramático desde a súa estrutura teatral. 

4. Interpretar os textos propostos de acordo coas técnicas de representación e 

expresión estudadas. 

5. Participar nas improvisacións e xogos escénicos.  
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6. Realizar correctamente a lectura dramatizada dos textos propostos.  

7. Integrarse de forma activa e respectuosa no grupo. 

 

7.5. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

O teatro achega valores formativos moi amplos e variados á formación do alumnado, 

polo que é lamentable que o seu ensino e a súa práctica se atope actualmente tan 

limitada.  

Estes valores poden concretarse nos seguintes puntos: 

 Potencia o traballo en grupo e o traballo cooperativo.  

 Fomenta o respecto, a tolerancia e a resolución pacífica de conflitos.  

 Mellora as formas de interrelación e as habilidades sociais.  

 Desinhibe, resolve problemas de timidez e de baixa autoestima.  

 Aumenta o control dun mesmo e das emocións, regulando a manifestación 

dos sentimentos e facilitando a verbalización de problemas e conflitos.  

 Mellora a memoria verbal e visual.  

 Mellora a capacidade espacial e figurativa.  

 Introduce en certos aspectos técnicos e tecnolóxicos.  

 Aumenta e fomenta a creatividade e a autonomía persoal.  

 Ofrece un medio lúdico de integración social e de bo uso do lecer.  

 Fomenta o respecto e o aprecio pola cultura e polo patrimonio cultural dos 

pobos.  

 Transmite de modo global contidos e valores doutras materias e as aúna e 

coordina dentro dun proxecto máis amplo.  

Isto débese a que o teatro nace coa mesma cultura humana e como un feito social e 

non illado do resto da vida. Está enraizado na mesma evolución da civilización e 

nunca é un feito illado de creatividade, senón que ten a capacidade de axuntar as 

iniciativas creativas individuais nun proxecto colectivo. Por outra banda, durante a 
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secundaria o alumnado experimenta o duro tránsito da infancia á idade adulta, é 

dicir, a crítica adolescencia en todo o seu rigor, e neste paso o teatro móstrase como 

unha actividade integradora e liberadora que pode axudar aos mozos e mozas nos 

seus conflitos persoais e na súa adecuada integración social. Moitas veces resulta ser 

unha actividade moi completa para a atención á diversidade, pois no teatro, que é 

trasunto e representación da mesma vida, toda diversidade ten cabida e é benvida, 

pois pode ser harmonizada no grupo. 

Asemade, os textos sobre os que traballaremos (tanto os seleccionados da historia 

literaria como os producidos polo alumnado) brindan unha excelente oportunidade 

de reflexión sobre os valores cívicos, a tolerancia relixiosa e política, valores do 

comportamento humano, a ecoloxía, as relacións interpersonais, o ben, a valentía, o 

amor, a disciplina e o esforzo, a adolescencia, a violencia, o acoso, a liberdade, a 

felicidade, a avaricia, a marxinación, o respecto cara a outros falantes de linguas 

diferentes á nosa, e un longo etcétera.  

7.5.1. CARÁCTER INTERDISCIPLINAR. 

Non é un beneficio menor o carácter interdisciplinar desta materia: a música e a 

educación física teñen estreitas relacións co teatro desde as súas orixes, e serán as 

materias que máis poidan colaborar na práctica teatral, pero tamén se pode e se 

debe integrar no proxecto outras materias, como a Educación Plástica, que ten un 

papel fundamental na posta en escena (escenografía, vestiario e obxectos 

escénicos), ou a Tecnoloxía, na iluminación, a elaboración de escenografías e 

obxectos escénicos.  

Os textos literarios son produtos de épocas históricas concretas, xa que logo, a relación 

coa materia de Xeografía e Historia brindará a oportunidade de afondar no contexto 

no que nace unha obra teatral. 

Polo tanto, podemos dicir que na ESO o teatro presenta unha materia privilexiada 

para a integración de coñecementos e habilidades, para o descubrimento da 

relación interdisciplinar, e para a formación persoal do alumnado. 

7.6. EXPRESIÓN ORAL, COMPRENSIÓN LECTORA E EXPRESIÓN ESCRITA. 

A expresión oral e escrita, así como a comprensión lectora son os instrumentos 

fundamentais para adquirir e aplicar calquera tipo de coñecemento, para adquirir 

habilidades sociais e manexarse con soltura na vida diaria e laboral. Nesta materia son 

instrumentos imprescindibles para poder abordar con éxito os obxectivos. É evidente, 
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ademais, que a expresión oral, con frecuencia pouco traballada nas aulas de 

secundaria, cobra unha dimensión importante ao dramatizar lecturas e ao realizar 

xogos de improvisación. O alumnado ganará soltura na expresión oral, e adquirirá 

seguridade á hora de falar en público, asunto acotío esquecidos no día a día das 

aulas de secundaria. 

A expresión escrita manifestarase na propia creación de textos teatrais por parte  

do alumnado, así como na análise e comentario das obras teatrais. 

A compresión oral e escrita traballarase coa lectura dos textos teatrais propostos, unha 

das actividades principias destas aulas. 

7.7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

A metodoloxía que se utilizará será totalmente activa e participativa por parte do 

alumnado, xa que esta materia que é un ámbito óptimo para a afirmación da 

personalidade do alumnado, nunha etapa da súa vida moi complexa e, a miúdo, 

problemática. Permite engadir ao feito teatral en si factores moi positivos para a 

desinhibición e as relacións sociais; así como valorar, desenvolver e fomentar a 

creatividade dos alumnos e das alumnas, tanto no seu aspecto estético como 

propiamente literario. Como consecuencia de todo iso, e fronte a asignaturas 

obrigatorias e con moita carga de contidos conceptuais, esta debe caracterizarse por 

unha maior liberdade do profesor para adaptala, cargala ou descargala de contido, 

en función das características do grupo e de cada alumno.  

7.8. AVALIACIÓN. 

Malia que a dramatización, como calquera outra materia, pode e debe ser avaliada, 

é de maior interese o proceso ca o resultado. Valorarase o grao de implicación de 

cada alumno e alumna nos exercicios e actividades propostos, na lectura 

dramatizada, na representación, na produción e na improvisación, así como a 

integración no grupo e a utilización de recursos adecuados ao que se desexa. 

7.8. 1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Identificar as características básicas dun texto teatral nas súas dimensións literaria e 

espectacular. 

2. Analizar os textos dramáticos desde a súa estrutura teatral. 

3. Interpretar os textos propostos de acordo coas técnicas de representación e 

expresión estudadas. 
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4. Recoñecer os elementos que forman parte dunha posta en escena e os datos 

principais da historia do teatro.  

5. Interpretar os textos propostos. 

6. Realizar correctamente a lectura dramatizada.  

7. Ser capaz de construír unha escena dramática (na escrita, na interpretación e na 

montaxe escénica). 

8. Realizar correctamente a lectura dramatizada dos textos escolleitos. 

9. Utilizar outras linguaxes teatrais para complementar ao lingüístico na 

dramatización. 

10. Integrarse de forma activa no grupo. 

11. Participar nas improvisacións e xogos escénicos.  

12. Integrarse de forma activa e respectuosa no grupo. 

7.8.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

O sistema de recuperación será o aplicado en todas as materias do Departamento: 

por avaliación continua. Poderá realizarse un exame global en xuño, a criterio do 

profesorado. Ademais, haberá unha proba en setembro para aqueles alumnos e 

alumnas que non aprobasen en xuño. 

6.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

20% Asistencia proveitosa a clase e actitude solidaria ante a aprendizaxe dos 

compañeiros. Isto engloba: 

- Actitude na aula: interese, atención, esforzo, participación. 

- Respecto ás normas e os compañeiros. 

- Valoración das actividades e progresión. 

- Notas positivas e negativas relacionadas coa presentación de tarefas e a 

participación nos traballos grupais. 

40% Presentación de traballos individuais tanto orais como escritos, atendendo aos 

seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 
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- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 

40% Elaboración, participación e presentación de traballos en grupo tanto orais coma 

escritos, atendendo aos seguintes aspectos: 

- Escolla adecuada da información solicitada. 

- Boa presentación do traballo en cuestión atendendo á ortografía, gramática, 

estética do texto. 

- Corrección nas exposicións orais atendendo ao uso correcto da lingua, 

xestualidade, material de apoio… 

- Actitude solidaria e participativa cos compañeiros de grupo. 

Nos traballos escritos valorarase a corrección ortográfica e a correcta presentación, 

descontando 0,10 puntos por cada falta de ortografía ou por erros na presentación ou 

redacción do traballo, ata un máximo de 2 puntos. 

7.9. MATERIAIS. 

Sempre que sexa posible, a clase disporá dunha caixa cun mínimo atrezzo, en cuxa 

formación colaborará todo o alumnado: chapeus, panos, perrucas…, todo aquilo 

que, con imaxinación, poida resultar un apoio para as improvisacións.  

En canto aos textos literarios, empregaremos os fondos da nosa biblioteca. 

A bibliografía de apoio para o profesorado é a que segue: 

Equipo Cota de Estudios Teatrales: Creatividad teatral. 

Herans y Patiño: Teatro y Escuela, Ed. Laia. 

Matilla: Teatro para armar y desarmar, Ed. Espasa-Calpe / Planeta-Agostini. 

Motos y Tejedo: Prácticas de dramatización. 

Pacheco y Aguiar: Secuenciación de contenidos para el primer año de la EATP 

de Teatro.  

Rincón y Sánchez-Enciso: La Fábrica del Teatro. 

La EATP de Teatro en los centros de Secundaria. CEP de Fuenlabrada. 

Taller de Teatro (Optativas), del M.E.C. Materiais didácticos. 

7.8.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Poderían realizarse, se as circunstacias o permitisen: 
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 Asistencia ao teatro. 

 Libro-fórum con algún autor ou autora dos textos traballados. 

 Percorrido de itinerarios literarios. 

 Talleres de dramatización e recitación. 

 

8.  MATERIA OPTATIVA. COMENTARIO DE TEXTO. 1º 

BACHARELATO. 

8.1. Introdución  

Tal como establece o Artigo 31.6 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece ou currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia, no horario establecido como de libre 

configuración , o centro optou por dedicalo, entre outras, ao estudo e práctica de 

textos: resumos, esquemas e comentarios críticos de textos. • Horario semanal: 1 

hora Desde o Departamento de Lingua Castelá e literatura propoñemos esta 

materia optativa co fin de ofertar unha materia eminentemente práctica que 

afronta un dos obstáculos máis frecuentes no alumnado de bacharelato: 

enfrontarse a unha análise textual e demostrar a súa capacidade de análise e 

crítica ante un texto que responda a tipoloxías diferentes Cremos que fomentar un 

traballo textual repercutirá nun avance nas competencias lingüísticas do noso 

alumnado. Iso supón traballar abordando o enfoque multidisciplinar. No noso 

caso, optamos por ter en conta as diferentes liñas propostas no currículo 

establecido. Pensamos que é fonte de motivación que o alumnado coñeza a 

actividade textual abordando as diferentes partes do proceso de análise textual e 

expomos o con- 2 tido desta materia como unha axuda para todo o alumnado 

que ten intención de superar os obxectivos da etapa do bacharelato. Tamén por 

extensión a aqueles que se presenten a probas de acceso a Ciclos Formativos. 

Para acadar os nosos obxectivos realizamos unha selección de textos con criterios 

moi funcionais, tanto en extensión (a habitual nos textos que aparecen nas 

mencionadas probas), como en contidos (adaptados a intereses e nivel de 

formación do noso alumnado). Teñen cabida temas como a ecoloxía, a 

inmigración, o ensino, as novas tecnoloxías, a discriminación por razóns de raza ou 
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sexo, os medios de comunicación de masas, etc. Parécenos especialmente 

interesante que ou alumnado traballe individual e colectivamente e investiguen 

coas ferramentas e as posibilidades que nos brinda a lectura de diferentes textos 

xornalísticos e de opinión. Neste sentido, supón un apoio ás áreas comúns ao 

alumnado de 1º de Bacharelato. É importante tamén fomentar a creatividade e a 

actividade narrativa a través de exercicios de lectura improvisados e tamén 

mediante a elaboración de textos propios. Por último, convén fomentar o espírito 

crítico e analítico, a tolerancia e a admisión do punto de vista alleo. Durante o 

curso tentarase informar, formar e educar aos alumnos tendo como base a prensa 

escrita, tanto en papel como dixital. En definitiva, tentarase que o alumno 

desenvolva estratexias que lle permiten pensar, expresar os seus pensamentos e 

comprender tanto os textos dos medios de comunicación como aos demais. 

8.2. Obxectivos de bacharelato. 

Tal como establece o Artigo 31.6 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece ou currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia, no horario establecido como de libre 

configuración , o centro optou por dedicalo, entre outras, ao estudo e práctica de 

textos: resumos, esquemas e comentarios críticos de textos. • Horario semanal: 1 

hora Desde o Departamento de Lingua Castelá e literatura propoñemos esta 

materia optativa co fin de ofertar unha materia eminentemente práctica que 

afronta un dos obstáculos máis frecuentes no alumnado de bacharelato: 

enfrontarse a unha análise textual e demostrar a súa capacidade de análise e 

crítica ante un texto que responda a tipoloxías diferentes Cremos que fomentar un 

traballo textual repercutirá nun avance nas competencias lingüísticas do noso 

alumnado. Iso supón traballar abordando o enfoque multidisciplinar. No noso 

caso, optamos por ter en conta as diferentes liñas propostas no currículo 

establecido. Pensamos que é fonte de motivación que o alumnado coñeza a 

actividade textual abordando as diferentes partes do proceso de análise textual e 

expomos o con- 2 tido desta materia como unha axuda para todo o alumnado 

que ten intención de superar os obxectivos da etapa do bacharelato. Tamén por 

extensión a aqueles que se presenten a probas de acceso a Ciclos Formativos. 

Para acadar os nosos obxectivos realizamos unha selección de textos con criterios 

moi funcionais, tanto en extensión (a habitual nos textos que aparecen nas 

mencionadas probas), como en contidos (adaptados a intereses e nivel de 
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formación do noso alumnado). Teñen cabida temas como a ecoloxía, a 

inmigración, o ensino, as novas tecnoloxías, a discriminación por razóns de raza ou 

sexo, os medios de comunicación de masas, etc. Parécenos especialmente 

interesante que ou alumnado traballe individual e colectivamente e investiguen 

coas ferramentas e as posibilidades que nos brinda a lectura de diferentes textos 

xornalísticos e de opinión. Neste sentido, supón un apoio ás áreas comúns ao 

alumnado de 1º de Bacharelato. É importante tamén fomentar a creatividade e a 

actividade narrativa a través de exercicios de lectura improvisados e tamén 

mediante a elaboración de textos propios. Por último, convén fomentar o espírito 

crítico e analítico, a tolerancia e a admisión do punto de vista alleo. Durante o 

curso tentarase informar, formar e educar aos alumnos tendo como base a prensa 

escrita, tanto en papel como dixital. En definitiva, tentarase que o alumno 

desenvolva estratexias que lle permiten pensar, expresar os seus pensamentos e 

comprender tanto os textos dos medios de comunicación como aos demais. 

8.3. Obxectivos  

Esta materia presentada como una optativa dentro do corpus académico tratará 

de abordar no posible o coñecemento en profundidade da lingua e da literatura 

mediante o comentario ou explicación de textos e practicar a metodoloxía 

clásica para saber analizar e comentar axeitadamente un texto, fixando con 

precisión o que o texto di, e dando razón de como o di. Trataremos de incorporar 

tamén xuízos valorativos, procedentes do mundo de circunstancias e opinións do 

alumnado, que poidan dar forma ao comentario crítico. Para acadar estes 

obxectivos deberemos : 1. Cultivar os dotes de comprensión, valoración e 

interpretación de diversos textos. 2. Redactar comentarios coherentes, correctos e 

adecuados ao texto que se propón. 3. Interpretar e valorar textos de diversos tipos 

con sentido crítico. 4. Aplicar os coñecementos gramaticais e lingüísticos en xeral 

á planificación e redacción dos comentarios. 5. Ler, valorar e interpretar 

fragmentos representativos da actualidade respondendo a diferentes enfoques 

lingüísticos, filosóficos e históricos. 6. Valorar a lectura de diferentes tipos de textos 

como fonte de enriquecemento e goce persoal. 7. Propoñer unha serie de 

exercicios de taller lingüístico (léxico, situacións comunicativas, niveis e rexistros da 

linguaxe…) e literario (composición colectiva de textos, xogos de creatividade, 

recoñecemento e aplicación de recursos expresivos…), utilizando como base e 

punto de partida unha selección de textos xornalísticos ou literarios (narrativos, 
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poéticos, dramáticos). Como os textos que traballaremos estarán redactados nas 

dúas linguas, galego e castelán, trataremos de aplicar xa os requisitos que se 

proponen nas ABAU de ambas disciplinas de segundo de bacharelato e así ir 

preparando ao alumnado de cara a estas probas da etapa final do bacharelato. 

Deste maneira na materia de Lingua galega e literatura terase en conta a 

capacidade para producir un texto que sexa informativo, coherente, ben 

estruturado, adecuado á 5 situación comunicativa e que sexa correcto 

ortográfica e gramaticalmente. Valorarase: a) A adecuada selección da 

información, coa presenza da información pertinente e necesaria para que o 

texto sexa cabalmente comprendido, evitando tanto a súa excesiva previsibilidad 

( clichés, estereotipos, lugares comúns) como a “orixinalidade” gratuíta. b) A 

coherencia discursiva: a sucesión de enunciados do texto debe presentar 

ademais continuidade temática e progresión informativa, e non introducir 

contradicións. c) A organización da información: estruturación do texto 

(introdución, formulación, conclusións), argumentación, organización en 

parágrafos. Valorarase ademais a capacidade de construción de textos 

adecuados á situación (formal) en que estes se producen. Requírese un 

apropiado manexo dos rexistros da lingua, tanto nas opcións léxicas como no uso 

das construcións gramaticais. Deben evitarse tanto os trazos propios da oralidade 

e dos textos espontáneos e non planificados como os que mostran unha expresión 

afectada. Uso adecuado dos recursos cohesivos, tanto gramaticais como léxicos. 

Así mesmo ponderarase de maneira positiva a corrección ortográfica e 

gramatical: o correcto dominio da ortografía, dos signos de puntuación e da 

gramaticalidad das construcións sintácticas. No caso de textos cunha extensión 

claramente menor á solicitada, ata o punto de dificultar á súa avaliación de 

acordo cos criterios expostos, esta circunstancia dará lugar a unha diminución 

proporcionada da valoración global da pregunta. Non se considerarán os textos 

que carezan da necesaria pertinencia con relación ao tema proposto. E, pola súa 

banda na materia de lingua castelá e literatura a meta será comprobar se o 

alumnado comprende o contido do texto, e se é capaz de expresar a 

confrontación das súas propias ideas coas defendidas no texto e se é capaz de 

extraer conclusións razoadas desta confrontación. En consecuencia, unha 

paráfrase coherente do texto poderá cualificarse cun máximo de 0.75 puntos; se a 

alumna ou alumno é capaz de argumentar razonadamente o seu acordo ou 

desacordo coas ideas sostidas no texto e mesmo transferir o seu contido a outras 
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realidades, poderá recibir a puntuación máxima. Haberá de terse en conta, unha 

vez aplicados os criterios de corrección e avaliado o exame completo, a 

corrección formal e a destreza do alumno no uso escrito da lingua. Así, poderase 

descontar da cualificación global obtida no exame ata un máximo de 2 puntos 

por erros relacionados cos seguintes aspectos: carencias graves no que se refire a 

unha presentación correcta do exame; uso de rexistros coloquiais ou vulgares da 

lingua; ca- 6 rencias referentes á orde lóxica da información ou á estruturación dos 

parágrafos; erros graves de puntuación ou do uso dos conectores; erros na orde 

lóxica das oracións; erros continuos no uso das normas ortográficas. Entre os 

“defectos de composición” débese penalizar o recurso abusivo a esquemas e 

cadros que claramente pretendan substituir a exposición verbal, respectando, 

está claro, aqueles esquemas ou cadros que, sen eludir a redacción, estean 

oportunamente introducidos como complementos da mesma. O carácter unitario 

da exposición non se desprende da mera ausencia de compartimentación, senón 

que se refire á efectiva estruturación unitaria. No que se refire ao uso do léxico e á 

comprensión conceptual hase de ser rigoroso con aqueles termos e conceptos 

que resulten esenciais para a comprensión do texto e das cuestións formuladas, así 

como para a correcta elaboración das respostas. Debemos penalizar os defectos 

expresivos que denoten carencias discursivas graves dentro do nivel esixible para 

unha persoa que aspire a acceder á Universidade. 

8.4. Contidos  

BLOQUE 1- A VARIEDADE TEXTUAL: TEXTOS EXPOSITIVOS E ARGUMENTATIVOS  

 Coñecemento das características propias dos textos expositivos.  

 Coñecemento das características propias dos textos argumentativos.  

 Análise do tema, da estrutura organizativa e do rexistro de de estes tipos de 

textos. 

 Valoración da boa presentación dos textos escritos, tanto en soporte papel 

como dixital, e do respecto ás normas ortográficas, gramaticais e 

tipográficas.  

BLOQUE 2.- TEXTOS XORNALÍSTICOS: ARTIGO DE OPINIÓN, EDITORIAL E COLUMNA  

 Identificación dos trazos propios de cada un destes textos xornalísticos.  
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 Comprensión da influencia que exercen os medios de comunicación na 

opinión social.  

 Análise do tema, da estrutura organizativa e do rexistro deste tipo de textos.  

 Perfeccionar a capacidade de comprensión e análise, así como a 

expresión das propias ideas.  

 Utilización autónoma da biblioteca do centro, das da contorna e das 

virtuais. 

 

8.5. Elementos transversais  

Os contidos transversais serán traballados coa lectura de diferentes textos 

xornalísticos. 

8.6. Temporalización  

A materia contará coa distribución horaria dunha hora semanal. Iso permite 

adaptar cada unha das catro semanas do mes á análise e comentario catro 

textos das dúas materias de ámbito común do alumnado de bacharelato, lingua 

galega e lingua castelá. 

Exemplo de planificación, primeiro trimestre: 

OCTUBRE 

1º BACH – A/B  Día 1  

PRESENTACIÓN 

1º BACH – A/B Lengua castellana Día 8     

EXPLICACIÓN/ PAUTAS 

1º BACH – A/B Lengua castellana Día 15  COMENTARIO/ ENTREGA 

1º BACH – A/B Lengua castellana Día 22  RESUMEN/ ESQUEMA 

1º BACH – A/B Lengua castellana Día 29 SIMULACRO 

NOVIEMBRE 

1º BACH – A/B Lingua galega Día 5   

EXPLICACIÓN/ PAUTAS  



 

219 

 

 

 

 

8.7. Procedementos de avaliación  

Cinguirémonos ao modelo seguinte:  

1º Avaliación inicial: Serviranos para coñecer o punto de partida de cada alumno. 

2º Avaliación a través de:  

a) Traballo diario en clase.  

b) Entrega de exercicios e actividades.  

c) Actitude ante a materia, participación en clase.  

d) Realización de traballos ou controis escritos que consistirán na redacción dun 

comentario crítico cos seus diferentes apartados.  

 

Para obtener el  APROBADO en la Materia es necesario la entrega de los 

comentarios realizados durante los días del simulacro. A partir de esa premisa, se 

obtendrá la calificación total en la materia dependiendo de la calidad de los 

comentarios entregados en cada una de las entregas establecidas. 

 

3º Avaliación final. Será unha avaliación sumativa que nos servirá para valorar os 

resultados da aprendizaxe co fin de comprobar o grao de desenvolvemento nos 

puntos sinalados na avaliación continua. 

 

1º BACH – A/B Lingua galega Día 12    

RESUMEN/ ESQUEMA 

1º BACH – A/B Lingua galega Día 19  COMENTARIO/ENTREGA 

1º BACH – A/B Lingua galega Día 26 SIMULACRO 

DICIEMBRE 

1º BACH – A/B Lengua castellana Día 3   COMENTARIO/ENTREGA 

1º BACH – A/B Lingua galega Día 10  COMENTARIO/ENTREGA 

1º BACH – A/B L. castellana/L. 

galega 

Día 17 SIMULACRO 
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8.8. Criterios de avaliación  

Bloque 1:  

 Coñecer as características propias dos textos expositivos. 

 Coñecer as características propias dos textos argumentativos. 

 Analizar o tema e a estrutura organizativa deste tipo de textos.  

 Valorar a boa presentación dos textos escritos, tanto en soporte papel 

como dixital, e do respecto ás normas ortográficas, gramaticais e 

tipográficas. 

Bloque 2:  

 Identificar os trazos propios de cada un destes textos xornalísticos. 

 Comprender a influencia que exercen os medios de comunicación na 

opinión social.  

 Analizar o tema, da estrutura organizativa e do rexistro deste tipo de textos. 

 Perfeccionar a capacidade de comprensión e análise, así como a 

expresión das propias ideas.  

 Utilizar de maneira autónoma a biblioteca do centro, as da contorna e o 

virtuais 

 

8.9. Contidos, criterios e estándares.  
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8.10. Metodoloxía Didáctica 

Como xa explicamos anteriormente, esta materia ten un carácter amplamente 

interdisciplinar. Por iso, ao comezar o curso académico, teremos unha reunión cos 

profesores das dúas materias nas que imos traballar a análise textual: lingua 

castelá e lingua galega, Como resultado desta reunión extraeranse cales han de 

ser as pautas, os modelos de exame e os métodos para utilizar no comentario de 

texto co fin de unificar criterios e de mostrar ao alumno unha única vía de 

achegamento aos textos que deberá abordar nas dúas materias comúns. De 

forma habitual, o profesor ofrecerá ao alumno unha serie de textos de diferente 

índole ao principio do trimestre e iranse traballando con estes textos en clase. 

Durante a sesión na aula analizarase o texto ou diversos documentos entre o 

profesor e os demais alumnos facendo unha posta en común dos mesmos. Con 

posterioridade, o alumno acabará en casa o comentario e entregarallo ao 

profesor na próxima clase. A consecución e a elaboración do comentario persoal, 

é a única maneira de ir puíndo os erros que adoitan cometer os alumnos a nivel 

de paráfrase, erros lingüísticos, ortográficos e de presentación final. O Comentario 

de Texto será unha práctica sistemática ao longo do curso. Adecuarase á 

especificidade dos textos comentados e potenciarase a aprendizaxe de 

estratexias que permitan interpretar adecuadamente textos dun certo grao de 

dificultade. 

 

9. MATERIA OPTATIVA. PROXECTO INTEGRADO DE 

COMENTARIO DE TEXTO. 2º BACHERELATO. 
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8.0. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O recoñecemento dunha maior autonomía dos centros establécese no decreto da 

LOMCE aumentando a súa capacidade de decisión na confecíon do currículo, coa 

posibilidade de decidir a oferta de materias do bloque de materias de libre 

configuración autonómica, e adaptar a súa oferta educativa ao contexto 

sociocultural do alumnado. Permite tamén establecer os contidos e os estándares de 

aprendizaxe avaliables e tamén as recomendacións metodolóxicas. 

A materia de Proxecto integrado de comentario de texto é unha das propostas que 

realiza o Departamento de Lingua castelá e literatura e desde o Departamento de 

Lingua Castelá e Literatura propoñemos esta materia optativa co fin de ofrecer unha 

materia eminentemente práctica que afronte un dos obstáculos máis frecuentes no 

alumnado de bacharelato: enfrontarse a unha análise textual e demostrar a súa 

capacidade de análise e crítica ante un texto que responda a tipoloxías diferentes. 

Do mesmo xeito, esta materia non só semella útil para o noso ámbito lingüístico senón 

que tamén se aplica de forma interdisciplinar noutras materias como Lingua galega, 

Historia de España e Historia da Filosofía principalmente. Así, cremos que fomentar un 

trabajo textual repercutirá nun avance en las competencias lingüísticas do noso 

alumnado. Isto supón traballar cun enfoque multidisciplinar. No noso caso, optamos 

por ter en conta as diferentes liñas propostas no currículo establecido.  

Cremos que é fonte de motivación que o alumnado coñeza a actividade textual 

tocando as diferentes partes do proceso de análise textual e presentamos o contido 

desta materia como unha axuda para todo o alumnado que ten a intención de 

preparar a ABAU. Tamén por extensión a aqueles que se presenten a probas de 

acceso a Ciclos Formativos. Con esa intención realizamos unha selección de textos 

con criterios moi funcionais, tanto en extensión coma en contidos (adaptados aos 

intereses e niveis de formación do noso alumnado). Teñen adecuación os temas como 

a ecoloxía, a imigración, a ensinanza, as novas tecnoloxías, a discriminación por razóns 

de raza ou sexo, os medios de comunicación de masas etc. xa que un dos posibles 

textos desta proba está relacionado cos textos expositivos-argumentativos que 

aparecen no ámbito dos medios de comunicación.  

Cremos especialmente interesante que o alumnado traballe individual e 

colectivamente e investiguen coas ferramentas e as posibilidades que nos brinda a 

lectura de diferentes textos periodísticos, filosóficos e históricos. Neste sentido, supón un 

apoio ás áreas comúns ao alumnado de 2º de Bacharelato. É importante tamén 
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fomentar a creatividade e a actividade narrativa a través de exercicios de 

lectura  improvisada e tamén coa elaboración de textos propios. 

En derradeiro lugar, é convinte fomentar o espírito crítico e analítico, a tolerancia e a 

admisión do punto de vista alleo. Perante o curso tentarase informar, formar e educar 

aos alumnos e alumnas tendo como base a prensa escrita, tanto en papel como 

dixital. En liñas xerais, tentarase que o alumnado desenvolva estratexias que lle 

permitan pensar, expresar os seus pensamentos e comprender tanto os textos dos 

medios de comunicación como aos demais. 

A xustificación desta materia baséase nos criterios específicos pautados polas 

comisiónss interuniversitarias que establecen os estándares para a superación das 

probas de acceso á universidade no que a correción lingüística se refire.   

9. 1. CARÁCTER INTERDISCIPLINAR 

A xustificación desta materia baséase nos criterios específicos pautados polas 

comisiónss interuniversitarias que establecen os estándares para a superación das 

probas de acceso á universidade no que a correción lingüística se refiere.   

Citamos a continuación estes criterios nas diferentes materias: 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Pediráselle ao alumno/a que constrúa un texto persoal cunha extensión aproximada 

de 200-250 palabras sobre un tema proposto, relacionado dalgún xeito co contido do 

texto do exame. Nesta pregunta valorarase a capacidade para producir un texto que 

sexa informativo, coherente, ben estruturado e adecuado á situación comunicativa. 

Valorarase:  

• A adecuada selección da información, coa presenza daquela que sexa pertinente e 

necesaria para que o texto resulte comprensible. Terase en conta a capacidade para 

evitar clixés, estereotipos, lugares comúns e ideas excesivamente previsibles, así como 

unha orixinalidade gratuíta e afastada do contido do texto da proba.  

• A coherencia discursiva. A sucesión de enunciados do texto debe presentar 

continuidade temática e progresión informativa. Non debe ademais introducir 

contradicións.  

• A organización da información: estruturación do texto (p. ex., introdución, 

desenvolvemento e conclusións), argumentación e organización en parágrafos. 
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No referente á adecuación léxico-gramatical, valorarase:  

• A capacidade de construción de textos adecuados á situación (formal) en que estes 

se producen. Terase en conta o manexo apropiado dos rexistros da lingua nas escollas 

lexicais e nas construcións gramaticais. O texto deberá evitar polo tanto trazos propios 

da oralidade e dos textos espontáneos e non planificados, así como aqueles que 

amosen un requintamento afectado. En definitiva, valorarase o bo manexo dos 

recursos cohesivos, tanto gramaticais coma léxicos.  

No apartado da corrección ortográfica e gramatical, valorarase: 

• O correcto dominio da ortografía e os signos de puntuación, así como a 

gramaticalidade das construcións sintácticas e das escollas morfolóxicas, desde o 

punto de vista do galego estándar.  

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

A meta é comprobar se o alumnado comprende o contido do texto, se é quen de 

expresar a confrontación das súas propias ideas coas defendidas no texto e se é quen 

de extraer conclusións razoadas desta confrontación. Deberá tratar de convencer con 

argumentos e contraargumentos e organizar o texto debidamente; pode estruturalo 

en partes (sen indicalas) como, por exemplo, tese, argumentación e conclusión. Terá 

que manexar os recursos lingüísticos axeitados: verbos de pensamento, de dúbida… 

adverbios e conectores que faciliten a exposición de argumentos, fórmulas que 

impliquen ao receptor etc. Procurará ter corrección e a adecuación da linguaxe ao 

que se solicita, preferindo sempre a sinxeleza aos tópicos e ás fórmulas de recheo. 

Ademais debe ser quen de detectar os criterios nos que se basea o autor para 

defender o que di e ser capaz de engadir exemplos que ilustren os seus argumentos ou 

contraargumentos e chegar a conclusións, aínda que sexan provisionais.  

Non se trata de realizar unha análise formal do texto, aínda que poderá referirse a 

algún trazo formal se estima que contribúe a reforzar a súa argumentación.  

Penalizarase o feito de repetires o texto, que diga obviedades, que empregue frases 

ocas ou insustanciais, rexistros coloquiais ou que cometa erros de expresión ou 

ortográficos. 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Con carácter xeral, e aínda que a cualificación sexa outorgada de maneira global (0- 

10), na avaliación teranse en conta os seguintes aspectos: 
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Identificar e explicar o problema histórico que mostren os documentos. 

Evolución histórica do problema formulado; precisar correctamente o marco 

cronolóxico (antecedentes, causas, consecuencias…) e relacionar entre eles os 

documentos que se propoñan. Todo isto tendo en conta a capacidade do alumno ou 

alumna para realizar unha redacción clara, coherente e con rigor conceptual. 

presentación e comprensión xeral do tema abordado, elaboración persoal deste 

utilizando os documentos propostos e respondendo as cuestións presentadas nas 

orientacións, e coñecementos específicos sobre os asuntos que deben ser tratados. 

Transversalmente, valorarase a capacidade do alumnado de realizar unha redacción 

clara, coherente e con certo rigor conceptual. 

Debemos penalizar os defectos expresivos que denoten carencias discursivas graves 

dentro do nivel esixible para unha persoa que aspire a acceder á universidade 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 

Valorarase unha dunha composición unitaria, sintáctica e retóricamente ben 

estruturada, escrita con pulcritude, respectando escrupulosamente a normativa 

ortográfica que corresponda, usando o léxico adecuado e poñendo en evidencia 

unha boa comprensión dos conceptos concernidos. 

A corrección deberá ter en conta os siguintes aspectos: 

1. Orden e articulación da composición.  

2. Corrección ortográfica e gramatical. 

3. Riqueza léxica.  

4. Precisión conceptual  

Entre os “defectos de composición” débese penalizar o recurso abusivo a esquemas e 

cadros que claramente pretendan substituír a exposición verbal, respectando, claro 

está, aqueles esquemas ou cadros que, sen eludir a redacción, estean oportunamente 

introducidos como complementos da mesma.  O carácter unitario da exposición non 

se desprende da mera ausencia de compartimentación, senón que se refire á efectiva 

estruturación unitaria.  No tocante á corrección ortográfica e gramatical debemos ser 

tolerantes cos erros eventuais achacables ás circunstancias propias dun exame. 

Tamén podemos interpretar con lasitude erros particulares e reiterativos (incorreccións 

ortográficas limitadas en tal ou cal vocablo, construción defectuosa de tal ou cal 
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estrutura gramatical). Temos, iso si, que prestar atención ao teor xeral do exercicio, 

sobre todo á combinación de reiteración e diversidade nas incorrecións ortográficas, 

revelando grave descoñecemento e/ou desidia, así como a incapacidade para 

manter un nivel xeral de corrección gramatical. Penalizarase con contundencia 

aqueles exames nos que predomine o anacoluto.  No que atinxe ao uso do léxico e 

máis á comprensión conceptual debemos de ser rigorosos con aqueles termos e 

conceptos que resulten esenciais para a comprensión do texto e das cuestións 

formuladas, así como para a correcta elaboración das respostas.  

9.2- OBXETIVOS XERAIS DE BACHARELATO. 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan: 

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

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
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g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos.  

k) 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.  

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

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

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

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

9.2.1.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA 

1. Cultivar as dotes de comprensión, valoración e interpretación de diversos 

textos. 

2. Redactar comentarios coherentes, correctos e adecuados ao texto que se 

propón. 

3. Interpretar e valorar textos de diversos tipos con sentido crítico. 
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4. Aplicar os coñecementos gramaticais e lingüísticos en xeral á  planificación e 

redación dos comentarios. 

5. Ler, valorar e interpretar fragmentos representativos da actualidade 

respondendo a diferentes enfoques lingüísticos, filosóficos e históricos. 

6. Valorar a lectura de diferentes tipos de textos como fonte de enriquecemento 

e goce persoal. 

9.3. CONTIDOS 

9.3.1. A VARIEDADE TEXTUAL: TEXTOS EXPOSITIVOS E ARGUMENTATIVOS 

- Coñecemento das características propias dos textos expositivos. 

- Coñecemento das características propias dos textos argumentativos. 

- Análise do tema, da estructura organizativa e do rexistro destes tipos de textos. 

- Valoración da boa presentación dos textos escritos, tanto en soporte papel 

como dixital, e do respeto ás normas ortográficas, gramaticais e tipográficas. 

9.3.2. TEXTOS PERIODÍSTICOS: ARTÍCULO DE OPINIÓN, EDITORIAL E COLUMNA 

- Identificación dos trazos propios de cada un destes textos periodísticos. 

- Comprensión da influenza que exercen os medios de comunicación na opinión 

social. 

- Análise do tema, da estrutura organizativa e do rexistro deste tipo de textos. 

- Perfeccionar a capacidade de comprensión e análise, así coma a expresión 

das propias ideas. 

- Emprego autónomo da biblioteca do centro, das do entorno e das virtuais. 

9.3.3. TEXTOS RELATIVOS Á MATERIA DE HISTORIA DA FILOSOFÍA 

- Uso do léxico e da comprensión conceptual rigorosa con aqueles termos e 

conceptos que semellen esenciais para a comprensión do texto. 

- Comprensión do discurso de pensamento filosófico como canle de 

coñecemento. 

- Redacción de comentarios sobre os modelos propostos 
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- Análise do tema, da estrutura organizativa e do rexistro deste tipo de textos. 

9.3.4. TEXTOS RELATIVOS Á MATERIA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

- Emprego do léxico e da comprensión conceptual rigorosa con aqueles termos 

e conceptos que semellen esenciais para a comprensión do texto. 

- Comprensión do discurso de pensamento histórico como canle de 

coñecemento. 

- Introducción ás diferentes tipoloxías textuais: fontes primarias e secundarias. 

- Redacción de comentarios sobre os modelos propostos. 

- Análise do tema, da estrutura organizativa e do rexistro deste tipo de textos. 

9.4 - ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Os contidos transversais serán traballados coa lectura de diferentes textos periodísticos. 

9.5- TEMPORALIZACIÓN 

A materia contará coa distribución horaria dunha hora semanal. Esto permite adaptar 

cada unha das catro semanas do mes á análise e comentario de cada un dos 

modelos das catro materias do ámbito común do alumnado de bacharelato 

EXEMPLO DE PLANIFICACIÓN.  

PLANIFICACIÓN PICT. PRIMER TRIMESTRE 

Grupo A/B 

OCTUBRE 

2º BACH – A/B  Día 5    PRESENTACIÓN 

2º BACH - A Lengua castellana Día -/14  EXPLICACIÓN 

PAUTAS 

2º BACH - A Lengua castellana Día 19/21   

COMENTARIO - ENTREGA 

2º BACH - A Lingua galega Día 26/28 EXPLICACIÓN 

PAUTAS 
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Comentarios para entregar en el primer trimestre: 3 ENTREGAS + 3 SIMULACROS 

Para obtener el APROBADO en la Materia será necesaria la entrega de los tres 

comentarios realizados durante los simulacros, uno por cada disciplina. A partir 

de esa premisa, se obtendrá la calificación total en la materia dependiendo 

de la calidad de los comentarios entregados de manera voluntaria. 

 

9.6- AVALIACIÓN. 

9.6.1. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN. 

Dinámica de traballo 

- Traballaremos o comentario de texto enfocado ás probas ABAU: 

o Comentario de texto de Lengua Castellana y Literatura. 

o Comentario de texto de Lingua Galega e Literatura. 

o Comentario de texto e materiais (escritos, imaxes, mapa ou gráfica) de 

Historia de España. 

- En cada sesión traballaremos un texto sobre o que despois o alumno redactará un 

comentario para entregar. 

NOVIEMBRE 

2º BACH - A Lingua galega Día -/4   

COMENTARIO - ENTREGA 

2º BACH - A Lengua castellana Día 9/11   SIMULACRO 

2º BACH - A Lingua galega Día 16/18  SIMULACRO 

2º BACH - A Historia Día 23/25 EXPLICACIÓN 

PAUTAS 

DICIEMBRE 

2º BACH - A Historia Día 30/2   

COMENTARIO -  ENTREGA 

2º BACH - A Historia Día -/9   SIMULACRO 
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Sistema de avaliación 

 

- No hai exame convencional. 

- Cada dúas semanas se proporá unha entrega dun comentario de texto. 

o Cada comentario sen entregar terá unha nota de 0. 

o Cada comentario entregado terá unha nota de 0 a 10. 

- O alumnado terá que entregar a metade dos comentarios entregados pola 

profesora e traballados en clase, sendo como mínimo un de cada disciplina, un de 

lingua castelá, un de historia e un de lingua galega. A recollida de textos da 

materia de filosofía será aparte porque non é unha materia común á todo o 

alumnado de 2º de bacharelato. 

- Considerase unha avaliación aprobada cando a nota sexa igual ou superior a 5. 

- O alumnado terá que atender á ortografía e á redacción: restase 0,1 por cada 

falta, ata un máximo de 2 puntos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1:  

 Coñecer as características propias dos textos expositivos 

 Coñecer as características propias dos textos argumentativos 

 Analizar o tema e a estructura organizativa deste tipo de textos. 

 Valorar a boa presentación dos textos escritos, tanto en soporte papel como 

dixital, e do respeto ás normas ortográficas, gramaticais e tipográficas 

Bloque 2: 

 Identificar os rasgos propios de cada un destes textos periodísticos. 

 Comprender a influencia que exercen os medios de comunicación na opinión 

social. 

 Análise do tema, da estructura organizativa e do rexistro deste tipo de textos. 

 Perfeccionar a capacidade de comprensión e análise, así como a expresión 

das propias ideas. 
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 Utilizar de manera autónoma a biblioteca do centro, as da contorna e virtuais. 

Bloque 3 

 Utilizar o léxico e realizar unha comprensión conceptual rigurosa con aqueles  

termos e  conceptos que resulten esenciais para a comprensión do texto. 

 Considerar o discurso de pensamiento filosófico como canle de coñecemento. 

 Redactar comentarios sobre os modelos propostos. 

 Analizar o tema e a estructura organizativa deste tipo de textos. 

Bloque 4 

 Emprego do léxico e a comprensión conceptual rigorosa con aqueles termos e 

conceptos que resulten esenciais para a comprensión do texto. 

 Comprender o discurso de pensamento histórico como canle de 

coñecemento. 

 Redactar comentarios sobre os modelos propostos. 

 Analizar o tema e a estructura organizativa deste tipo de textos 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL COMENTARIO DE TEXTO 

 

Seguiremos para a súa valoración as normas establecidas nas ABAU.  

Lingua castelá 

El texto en el que se basarán las dos primeras partes del examen responderá al tipo de 

texto periodístico de opinión. 

RESUMEN O ESQUEMA 

El propósito es, o bien que el alumnado demuestre su capacidad de síntesis 

produciendo un nuevo texto que reduzca la información contenida en el fragmento 

sin afectar al contenido global (resumen) o bien, si lo prefiere, que demuestre su 

capacidad de análisis extrayendo y jerarquizando las ideas principales (esquema).  

A través de la lectura tanto del resumen como del esquema, alguien que no leyera el 

texto debería poder saber de qué trata y cuáles son las ideas principales.  
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El resumen no debe contener valoraciones, opiniones o ideas propias que no 

procedan del texto. Se aplicarán además penalizaciones por no ajustarse a las 

condiciones básicas de un resumen:  

• Por no plasmar con expresión propia las ideas del texto se descontará hasta la 

mitad de la puntuación (no es aceptable copiar literalmente fragmentos o párrafos 

del texto) 

• Cuando la extensión resulte impropia de un resumen se podrá descontar 

también hasta medio punto.  

• Sobre la extensión, no parece apropiado señalar un número de palabras, pero 

el tamaño del resumen debería oscilar entre un tercio y un cuarto de la extensión del 

texto que se resume.  

El esquema deberá ordenar las ideas y jerarquizarlas, incluyendo las principales y las 

secundarias. Se emplearán esquemas nominales y no oracionales para cada uno de 

los epígrafes. Se aplicarán también penalizaciones por no ajustarse a las condiciones 

básicas de un esquema:  

• Por no concretar adecuadamente las ideas se podrá descontar hasta medio 

punto;  

• Por no relacionarlas adecuadamente también se podrá descontar hasta medio 

punto. 

COMENTARIO 

La meta es comprobar si el alumnado comprende el contenido del texto, si es capaz 

de, a partir de las ideas principales del texto recogidas en el resumen, expresar la 

confrontación de sus propias ideas con las defendidas en el texto y si es capaz de 

extraer conclusiones razonadas de esta confrontación. En consecuencia, una 

paráfrasis coherente del texto podrá calificarse con un máximo de 0.75 puntos; si la 

alumna o el alumno es capaz de argumentar razonadamente su acuerdo o 

desacuerdo con las ideas sostenidas en el texto e incluso transferir su contenido a otras 

realidades, podrá recibir la puntuación máxima. (2 puntos). 

Orientaciones  

1. Deberás tratar de convencer con argumentos y contraargumentos. 
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2. Deberás organizar tu texto debidamente; puedes estructurarlo en partes (sin 

indicarlas) como, por ejemplo, tesis, argumentación y conclusión.  

3. Deberás manejar los recursos lingüísticos acomodados: verbos de pensamiento, de 

duda… adverbios y conectores que faciliten la exposición de argumentos, fórmulas 

que impliquen al receptor, etc.  

4. Valoraremos la corrección y la adecuación del lenguaje a lo que se solicita, 

prefiriendo siempre la sencillez a los tópicos y a las fórmulas de relleno.  

5. Deberías ser capaz de detectar los criterios en los que se basa el autor para 

defender lo que dice.  

6. Deberías ser capaz de añadir ejemplos que ilustren tus argumentos o 

contraargumentos y deberías ser capaz de llegar a conclusiones, aunque sean 

provisionales.  

7. No se trata de realizar un análisis formal del texto, aunque podrás referirte la algún 

trazo formal se estimas que contribuye a reforzar tu argumentación.  

8. Penalizaremos el hecho de repetir el texto, que digas obviedades, que emplees 

frases huecas o insustanciales, registros coloquiales o que cometas errores de expresión 

u ortográficos. Insistimos en que no preguntamos por tipología textual ni por trazos 

formales del texto. Se trata de comentar críticamente el contenido. No se recomienda 

repetir datos externos que figuran en el propio texto (“el texto fue escrito por tal autora 

el autor y publicado en tal cierra en tal periódico…”).  

9. La extensión aproximada del comentario estará entre 30 y 50 líneas. 

PUNTUACIÓN 

1- Organización del texto (sin indicar las partes): TESIS, ARGUMENTACIÓN Y 

CONCLUSIÓN. +0.20 

2- Argumentos y contraargumentos: +0.25 por argumento adecuado y razonado. (Si se 

tratase de un argumento lo suficientemente sólido para apoyar la directriz temática 

del comentario, podrá ponderarse hasta +0.5 ( 1 PUNTO) 

3.- Ser capaz de detectar los criterios en los que se basa el autor para defender lo que 

dice. +0.20 

4.- Manejo de recursos lingüísticos adecuados: +0.20 
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5.- Añadir ejemplos que ilustren los argumentos: +0.20 

LINGUA GALEGA. Consideracións relativas á parte de competencia comunicativa. 

CIUG 

 

Mantense o reforzamento da orientación comunicativa do exame en idénticos termos 

aos anos anteriores. Debemos concordar en que é obxectivo fundamental da nosa 

materia conseguirmos que o alumnado acade unha adecuada capacidade no uso 

comprensivo e produtivo da lingua galega. Consonte o determinado polas propias 

directrices curriculares, cómprenos “priorizar a realización de actividades 

comunicativas de produción e comprensión de textos, pois destas depende o 

desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística”. Sen 

menosprezarmos a importancia dos contidos específicos da nosa materia (aos que 

loxicamente todos e todas nós somos moi sensibles) temos que asumir que a 

avaliación desa competencia comunicativa é esencial nunha proba de acceso á 

universidade, particularmente nunha materia troncal xeral de teor lingüístico como é a 

nosa. Así pois, neste bloque avalíase a competencia comunicativa do alumnado, na 

súa dupla dimensión de comprensión e de produción de textos, de acordo coa 

seguinte estrutura:  

 

a) Comprensión textual (preguntas 1 e 2) 

Formularanse dúas cuestións breves —cunha valoración de 1 punto cada unha— 

sobre algún aspecto de interpretación e análise do texto proposto, na liña das que a 

continuación se indican a modo de exemplo:  

• Resumo breve do texto ou dunha parte del.  

• Estrutura do texto. 

• Ideas principais e secundarias.  

• Intencionalidade do texto. O alumado deberá comprender o sentido real do texto, 

máis alá da súa literalidade, percibindo recursos como, por exemplo, a ironía, as 

implicaturas, presuposicións...  

• Significado concreto no texto dalgunhas palabras, expresións ou fragmentos.  

• Recoñecemento e descrición de recursos cohesivos gramaticais e léxico-semánticos.  
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• Descrición do rexistro do texto e análise das súas manifestacións lingüísticas.  

 

b) Produción textual (pregunta 3)  

Pediráselle ao alumno ou alumna que constrúa un texto persoal cunha extensión 

aproximada de 200-250 palabras sobre un tema proposto, relacionado dalgún xeito 

co contido do texto do exame. Nesta pregunta valorarase a capacidade para 

producir un texto que sexa informativo, coherente, ben estruturado e adecuado á 

situación comunicativa. A cualificación da pregunta (3 puntos) desagregarase en tres 

tramos de 1 punto cada un, do seguinte xeito:  

Construción textual: 1 punto. Valorarase:  

• A adecuada selección da información, coa presenza daquela que sexa pertinente e 

necesaria para que o texto resulte comprensible. Terase en conta a capacidade para 

evitar clixés, estereotipos, lugares comúns e ideas excesivamente previsibles, así como 

unha orixinalidade gratuíta e afastada do contido do texto da proba.  

• A coherencia discursiva. A sucesión de enunciados do texto debe presentar 

continuidade temática e progresión informativa. Non debe ademais introducir 

contradicións.  

• A organización da información: estruturación do texto (p. ex., introdución, 

desenvolvemento e conclusións), argumentación e organización en parágrafos.  

Adecuación léxico-gramatical: 1 punto. Valorarase:  

• A capacidade de construción de textos adecuados á situación (formal) en que estes 

se producen. Terase en conta o manexo apropiado dos rexistros da lingua nas escollas 

lexicais e nas construcións gramaticais. O texto deberá evitar polo tanto trazos propios 

da oralidade e dos textos espontáneos e non planificados, así como aqueles que 

amosen un requintamento afectado. En definitiva, valorarase o bo manexo dos 

recursos cohesivos, tanto gramaticais coma léxicos.  

Corrección ortográfica e gramatical: 1 punto. Valorarase:  

En ambas opcións, ademais dos contidos conceptuais tamén se terá en conta a 

corrección lingüística do exame, polo que sobre a cualificación global se poderá 

descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. 

Estes poderán ser:  
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—Moi graves: Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, 

mala colocación dos clíticos...). Desconto 0’2 puntos c/u.  

—Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación 

diacrítica... Desconto 0’1 c/u.  

—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. 

Desconto 0’05 puntos c/u.  

Estas penalizacións non se aplicarán sobre a pregunta 3, pois xa van incluídas na 

propia valoración da pregunta 

• O correcto dominio da ortografía e os signos de puntuación, así como a 

gramaticalidade das construcións sintácticas e das escollas morfolóxicas, desde o 

punto de vista do galego estándar. A extensión proposta debe entenderse a título 

aproximativo e informativo. Porén, para evitar estratexias elusivas maliciosas, a 

presentación de textos cunha extensión manifestamente menor á solicitada, ao 

extremo de dificultar a axeitada avaliación da tarefa, suporá unha diminución 

proporcional da valoración global da pregunta. Polo mesmo motivo non se tomarán 

en consideración os textos (ou partes deles) que carezan da necesaria pertinencia 

con relación ao tema proposto.  

 

En ambas opcións, ademais dos contidos conceptuais tamén se terá en conta a 

corrección lingüística do exame, polo que sobre a cualificación global se poderá 

descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. 

Estes poderán ser:  

—Moi graves: Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, 

mala colocación dos clíticos...). Desconto 0’2 puntos c/u.  

—Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación 

diacrítica... Desconto 0’1 c/u.  

—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. 

Desconto 0’05 puntos c/u.  

Estas penalizacións non se aplicarán sobre a pregunta 3, pois xa van incluídas na 

propia valoración da pregunta 

Historia 
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Composición histórica: 5 PUNTOS. Teranse en conta a capacidade de análise, a 

capacidade relacional, a axeitada utilización dos documentos e a precisión espazo-

temporal. Cómpre aclarar que o mero resumo ou reprodución dos documentos 

(paráfrase) será cualificada como suspenso. Os documentos servirán como punto de 

partida do discurso, pero o alumnado debe amosar o dominio do tema. Isto esixe a 

contextualización dos textos, a interrelación deles, a súa análise pausada e a 

introdución de información suplementaria, co obxectivo de mostrar unha explicación 

coherente da problemática histórica presentada. 

Historia da filosofía 

No comentario valorarase a comprensión do texto, especialmente no que atinxe aos 

seus conceptos fundamentais e estrutura argumentativa, e a relación entre o texto e 

un contexto máis amplo (o autor e o seu lugar na historia da filosofía). A avaliación da 

cuestión teórica farase en base á pertinencia dos contidos informativos da resposta, á 

precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e articulación discursiva da 

exposición. Tanto no comentario como na cuestión, terase tamén en conta a 

corrección expresiva e gramatical. 

9.7.  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

Ao longo dos trimestres faranse probas escritas, individuais.  Nestas probas –ver o 

apartado de criterios de cualificación–valórase a capacidade para producir un texto 

que sexa informativo, coherente, ben estruturado, adecuado á situación 

comunicativa e correcto ortográfica e gramaticalmente. Para os comentarios de texto 

das materias de Lingua castelá e lingua galega, valoraranse:  

a) A adecuada selección da información, coa presenza da información pertinente e 

necesaria para que o texto sexa cabalmente comprendido, evitando tanto a súa 

excesiva previsibilidade (clixés, estereotipos, lugares comúns) como a “orixinalidade” 

gratuíta.  

b) A coherencia discursiva: a sucesión de enunciados do texto debe presentar 

asemade continuidade temática e progresión informativa, e non introducir 

contradicións.  

c) A organización da información: estruturación do texto (e.g., introdución, 

desenvolvemento, conclusións), argumentación, organización en parágrafos.  

Para a composición dun texto histórico teranse en conta a capacidade de análise, a 

capacidade relacional, a axeitada utilización dos documentos e a precisión espazo-
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temporal. Cómpre aclarar que o mero resumo ou reprodución dos documentos 

(paráfrase) será cualificada como suspenso. Os documentos servirán como punto de 

partida do discurso, pero o alumnado debe amosar o dominio do tema. Isto esixe a 

contextualización dos textos, a interrelación deles, a súa análise pausada e a 

introdución de información suplementaria, co obxectivo de mostrar unha explicación 

coherente da problemática histórica presentada. 

A inicio de trimestre a profesora entregará unha programación por datas de entrega 

de comentarios de texto. Ao final do trimestre o alumno entregará mínimo a metade 

dos textos traballados para obter un 5. A partires de aí, térase en conta a adecuación 

das estructuras traballadas na técnica de comentario de texto, e a entrega da 

totalidade dos textos. Estes contidos -medidos en estándares de aprendizaxe– son os 

que teremos en conta naqueles casos dubidosos, nas actividades de recuperación e 

nas reclamacións de cualificacións. É evidente, polo tanto, que non se debe ver neles 

un obxectivo que cumprir, senón máis ben un obxectivo que debe o alumnado 

debería superar ampliamente. 
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9.8. CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

 

BLOQUE 1- - A VARIEDAD TEXTUAL: TEXTOS EXPOSITIVOS E ARGUMENTATIVOS 

 

 

B.1.1-Coñecemento 

das características dos 

textos expositivos. 

 

 

 

 

B.1.1. Coñecer as 

características propias 

de los textos 

expositivos 

 

 

 

B1.1.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios 

do ámbito educativo o de divulgación científica e cultural, e identifica el tema  e 

estructura. 

 

B1.1.2. Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo propio dos 

ámbitos educativo, periodístico, profesional ou empresarial, identificando a intención 

comunicativa do emisor e a súa idea principal. 

B.1.2-Coñecemento 

das características 

propias dos textos 

argumentativos. 

B.1.2. Coñecemento 

das características 

propias dos textos 

argumentativos. 

 

B1.2.1Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as 

secundarias, e establecendo relaciones entre elas. 

 

B1.2.2 Identifica as características propias deste tipo de textos. 
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B.1.3.  Análisis do tema, 

da estructura 

organizativa e do 

rexistro destos tipos de 

textos. 

B.1.3. Analizar o tema 

e estructura 

organizativa deste 

tipo de textos. 

 

B1.3.1Analiza a estructura de textos expositivos e argumentativos procedentes dos ámbitos 

educativo, periodístico, profesional ou empresarial, identificando os tipos de conectores e 

organizadores da información textual. 

 

B1.3.2 Sintetiza textos de carácter argumentativo propio dos ámbitos educativo, 

periodístico, profesional o empresarial, diferenciando as ideas principales e secundarias. 

B1.3.3Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións entre elas. 

B.1.4. Valoración da 

boa presentación dos 

textos escritos, tanto 

en soporte papel 

como dixital, e do 

respecto ás normas 

ortográficas, 

gramaticais e 

tipográficas 

 

B.1.4. Valorar a boa 

presentación dos 

textos escritos, tanto 

en soporte papel 

como dixital, e do 

respecto ás normas 

ortográficas, 

gramaticais e 

tipográficas 

 

B1.4.1Respecta as normas de presentación de traballos escritos (organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía) 
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BLOQUE 2: TEXTOS PERIODÍSTICOS: ARTÍCULO DE OPINIÓN, EDITORIAL Y COLUMNA 

B.2.1.Identificación 

dos rasgos propios 

de cada un destes 

textos periodísticos. 

B.2.1.Identificar os rasgos propios 

de cada un de destos textos 

periodísticos. 

B2.1.1Comprende textos escritos de carácter periodístico de tema especializado, 

propios do ámbito educativo o de divulgación científica e cultural, e identifica el 

tema y la estructura. 

B.2.2.Comprensión 

da influencia que 

exercen os medios 

de comunicación 

na opinión socia 

B.2.2.Comprender la influencia 

que ejercen los medios de 

comunicación en la opinión 

social. 

B2.2.1Resume ocontido de textos periodísticos escritos informativos e de opinión, 

discriminando a información relevante, recñecendo o  tema e  a estructura do 

texto, e valorando de forma crítica a súa forma  e o contido. 

B.2.3.Análise do 

tema, da estructura 

organizativa e do 

rexistro deste tipo 

de textos. 

B.2.3.Analizar el tema, de la 

estructura organizativa y del 

registro de este tipo de textos. 

B2.3.1.Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes de 

los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando los 

tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

B.2.4.Perfeccionar a 

capacidade de 

comprensión e 

análise, así como a 

expresión das 

B.2.4.Perfeccionar a capacidade 

de comprensión e análisie, así 

como a expresión das propias 

ideas 

B2.4.1Axusta  a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) empregando un léxico preciso 

e especializado e evitando o uso de coloquialismos e palabras comodín. 
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propias ideas. 
B2.4.2 Evalúa as súas propias produccións escritas as dos seus compañeiros e 

compañeiras, recoñecendo as dificultades estructurais e expresivas, recurrendo a 

obras de consulta tanto impresas como dixitais para a súa corrección, e 

diseñando estratexias para mellorar  a súa redacción e avanzar no aprendizaxe 

autónoma 

B.2.5.Utilizar de 

maneira autónoma 

a biblioteca do 

centro, as da 

contorna e as 

virtuais. 

 

B.2.5. Utilizar de maneira 

autónoma a biblioteca do 

centro, as  da contorna e as 

virtuais. 

B2.5.1Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) y de 

bibliotecas dixitais e é capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

 

 

BLOQUE3 : TEXTOS RELATIVOS A A MATERIA DE HISTORIA DA FILOSOFÍA 

B.3.1. Uso del léxico 

y de la 

comprensión 

conceptual 

rigurosa con 

aquellos términos y 

conceptos que 

B.3.1. Utilizar el léxico y 

realizar una 

comprensión 

conceptual rigurosa 

con aquellos términos 

y conceptos que 

resulten esenciales 

B3.1.1Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 

B3.1.2Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
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resulten esenciales 

para la 

comprensión del 

texto. 

para la comprensión 

del texto. 

contexto en que aparece, etc.). 

B.3.2.Comprensión 

del discurso de 

pensamiento 

filosófico como 

cauce de 

conocimiento. 

B.3.2.Considerar el 

discurso de 

pensamiento filosófico 

como cauce de 

conocimiento. 

B3.2.1Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas y evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-resumen. 

B3.2.2Repasa las teorías filosóficas sobre las que verse el texto en cuestión para poder analizar 

el contenido del texto. 

B.3.3.Redacción de 

comentarios sobre 

los modelos 

propuestos 

B.3.3.Redactar 

comentarios sobre los 

modelos propuestos 

B3.3.1 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros y compañeras, 

reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto 

impresas como digitales para su corrección, y diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

B.3.4.Análisis del 

tema, de la 

estructura 

organizativa y del 

registro de este 

tipo de textos 

B.3.4.Analizar el tema, 

de la estructura 

organizativa y del 

registro de este tipo 

de textos 

B3.4.1Analiza la estructura de textos filosóficos identificando los tipos de conectores y 

organizadores de la  

información textual. 
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BlOQUE 4. - TEXTOS RELATIVOS A LA MATERIA DE HISTORIA DE ESPAÑA 

 

B.4.1.Uso del léxico 

y la comprensión 

conceptual 

rigurosa con 

aquellos términos y 

conceptos que 

resulten esenciales 

para la 

comprensión del 

texto. 

B.4.1.Usar del léxico y 

la comprensión 

conceptual rigurosa 

con aquellos términos 

y conceptos que 

resulten esenciales 

para la comprensión 

del texto. 

B4.1.1Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y la disposición de contenidos. 

B4.1.2Localiza aquellos términos relevantes, palabras clave del texto que tengan un papel 

fundamental en la comprensión del texto. 

B.4.2. Comprensión 

del discurso de 

pensamiento 

histórico como 

cauce de 

conocimiento. 

B.4.2. Comprender el 

discurso de 

pensamiento histórico 

como cauce de 

conocimiento. 

B4.2.1Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en que aparece, etc.). 

B.4.3.Redacción de 

comentarios sobre 

los modelos 

propuestos 

B.4.3.Redactar 

comentarios sobre los 

modelos propuesto 

B4.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros y compañeras, 

reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto 

impresas como digitales para su corrección, y diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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B.4.4.Análisis del 

tema, de la 

estructura 

organizativa y del 

registro de este 

tipo de textos 

B.4.4.Analizar el tema, 

de la estructura 

organizativa y del 

registro de este tipo 

de textos 

B4.4.1Analiza la estructura de textos históricos identificando los tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 



 

249 

 

9.9- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Como xa explicamos anteriormente, esta materia ten un carácter amplamente 

interdisciplinar. Por este motivo, ao comezar o curso académico, teremos unha reunión 

cos profesores das catro materias nas que imos traballar a análise textual: Lingua 

Castelá, Lingua Galega, Historia da Filosofía e Historia de España.  

Como resultado desta reunión extraeranse cales van ser as guias, os modelos de 

exame e os métodos a empregar no comentario de texto co gallo de unificar criterios 

e de amosar ao alumnado unha única vía de achegamento aos textos que deberá 

abordar nas catro materias comúns.  

De xeito habitual, o profesor ofertará ao alumnado unha serie de textos de diferente 

índole ao principio do trimestre e traballaranse con estes textos na clase. Durante a 

sesión na aula analizarase o texto e os diversos documentos entre o profesor e os 

demais alumnos e alumnas facendo unha posta en común dos mesmos. Con 

posterioridade, o alumnado acabará na casa o comentario e darallo ao profesor na 

próxima clase. A consecución e a elaboración do comentario persoal, é a única 

maneira de ir pulindo os erros que adoecen cometer os alumnos e alumnas a nivel de 

paráfrase, erros lingüísticos, ortográficos e de presentación final. 

O Comentario de Texto será unha práctica sistemática ao longo do curso. Adaptarase 

á índole dos textos comentados e potenciarase o aprendizaxe de estratexias que 

permitan interpretar axeitadamente textos dun certo grao de dificultade.  

9.10. 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 
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estudantado, para alén de serviren como punto de partida para a realización de 

avaliacións estandarizadas.  

O desenvolvemento curricular afástase case por completo dos contidos para ter 

como finalidade a consecución duns obxectivos xerais e a contribución ao 

desenvolvemento dunhas competencias 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 e  a posesio n de con  ecementos, habilidades, valores, 

destrezas e actitudes necesarios para desenvolverse nun contexto e poder utilizalos 

actuando con eficacia no desenvolvemento de actividades, tarefas e na resolucio  n 

de problemas relacionados co mesmo contexto. 

O currículo da materia de Comentario de textos contribúe decisivamente ao 

desenvolvemento de todos os aspectos que compoñen a competencia en 

comunicación lingüística. Alén diso, as habilidades e estratexias para o uso dunha 

lingua determinada e a capacidade de converter a lingua en obxecto de 

observación, aínda que se adquiren nunha lingua, son transferidos e aplicados á 

aprendizaxe doutras. Esta aprendizaxe contribúe, á súa vez, a mellorar a competencia 

sobre o uso de linguaxe en xeral. Aprende a falar, escoitar, ler e escribir, para 

comunicarse cos outros, mais tamén a adquirir novos coñecementos. A linguaxe alén 

de ferramenta de comunicación, é un medio de representar o mundo e é a base do 

pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de 

coñecementos a través da linguaxe está directamente relacionada coa competencia 
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Aprender a aprender. Por outra parte, aprender a técnica de análise comentario de 

textos tamén é aprender a analizar e resolver problemas, deseñar plans e emprender 

procesos de toma de decisións, xa que unha das funcións da linguaxe é regular e dirixir 

a nosa propia actividade. Polo tanto, a adquisición de competencias relacionadas 

coa análise e comentario textos contribúe ao progreso no sentido de iniciativa persoal 

e á regulación da actividade con autonomía progresiva (competencia de Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor). A materia contribúe ao tratamento da información 

e á competencia dixital ao ter como un dos seus obxectivos proporcionar 

coñecementos e habilidades para a busca e selección de información relevante de 

acordo con necesidades diferentes, así como para a súa reutilización na produción de 

textos propios. A procura e selección de moitas destas informacións vai esixir, por 

exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou utilización de Internet; a realización 

guiada destas investigacións proporcionará, polo tanto, un medio para o 

desenvolvemento da competencia dixital. Isto está apoiado polo feito de que o 

currículo inclúe o uso de soportes electrónicos na composición de textos de forma que 

poden ser abordadas mías eficazmente algunhas operacións implicadas no proceso 

de escritura (planificación, elaboración, revisión) e que constitúen un dos contidos 

básicos do tema. Tamén favorece o desenvolvemento desta competencia nesta área 

o uso de novos medios dixitais como un recurso didáctico en canto implican un uso 

social e colaborativo de escritura e coñecemento. Esta materia contribúe tamén de 

forma decisiva ao desenvolvemento de competencias sociais e cívicas, entendida 

como un conxunto de competencias e habilidades de relación, convivencia, respecto 

e comprensión entre as persoas.  

En realidade, aprender a analizar e comentar os textos é aprender a comunicarse cos 

outros, para entender o que eles transmiten e achegarse a outras realidades. Tamén 

contribúe a materia a esta competición na medida en que os modos polos cales a 

linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, a fin de 

axudar a erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. Lectura, interpretación e 

valoración de textos de distintos tipos son esenciais para o desenvolvemento da 

competencia Conciencia e expresións culturais. 
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10. - MATERIA OPTATIVA. LITERATURA UNIVERSAL.  1º 

BACHERELATO 

10.0. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

Esta materia é propia das modalidades de Bacharelato de Humanidades e de Artes 

Escénicas e Musicais, e impártese no primeiro curso. Como propia de calquera 

modalidade, pode ser cursada como optativa por alumnos doutras modalidades. Esta 

programación remite ao Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece  o 

currículo  da secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade autónoma de 

Galicia, publicado no DOG d0 29 de xuño de 2015. 

A Literatura universal ten por obxecto ampliar a formación literaria e humanística 

adquirida durante a educación secundaria obrigatoria e na materia común de Lingua 

castelá e literatura de bacharelato. Dado que o bacharelato debe atender aos 

intereses diversos dos alumnos, o estudo desta materia, na modalidade de 

Humanidades e Ciencias Sociais serviralles tanto para enriquecer a súa personalidade, 

para profundar e ampliar a súa particular visión do mundo mediante uns hábitos de 

lectura consciente, como para adquirir unha formación acorde aos seus intereses 

académicos e profesionais para o futuro.  

Os textos literarios son a expresión artística de concepcións ideolóxicas e estéticas que 

representan a unha época, interpretadas polo xenio creador dos autores. Son parte 

esencial da memoria cultural e artística da humanidade e da súa forma de interpretar 

o mundo; constitúen o depósito das súas emocións, ideas e fantasías. É dicir, reflicten 

pensamentos e sentimentos colectivos e contribúen á comprensión dos acenos de 

identidade das diferentes culturas en distintos momentos da súa historia. Ademais, a 

variedade de contextos, xéneros e soportes aos que serve de base a literatura (ópera, 

escenografías teatrais, composicións musicais, manifestacións plásticas de todo tipo), 

contribúe a ampliar e consolidar o dominio dos recursos da competencia 

comunicativa en todos os aspectos.  

Por outra banda, a literatura desempeña un papel moi importante na maduración 

intelectual, estética e afectiva dos mozos, ao permitirlles ver objetivadas tamén as súas 

experiencias individuais nun momento en que son evidentes as súas necesidades de 

socialización e apertura á realidade. Ademais, ten claras conexións coa historia da 

arte e do pensamento polo que resulta eficaz para o desenvolvemento da conciencia 

crítica e, en última instancia, para a conformación da personalidade. Pero, máis aló 

de toda sorte de fronteiras e límites, a literatura aborda temas recorrentes, case 

sempre comúns a culturas moi diversas; eríxese, desta forma, en testemuño de que a 
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humanidade tivo permanentemente unhas inquietudes, viuse aguilloada por 

necesidades parecidas e aferrouse a través dos tempos ás mesmas fantasías. A 

poesía, no seu sentido máis amplo, convértenos en cidadáns do mundo.  

A materia presenta unha serie de contidos comúns en todos os bloques. Por unha 

banda, o comentario e a análise das obras literarias concíbese como un 

procedemento de traballo fundamental, pois o contacto directo con obras 

representativas ou dalgúns dos seus fragmentos máis relevantes, debidamente 

contextualizados, é a base dunha verdadeira formación cultural. Os estudantes de 

bacharelato deben ter unhas capacidades básicas para aproximarse á realidade 

cunha actitude aberta e desde múltiples puntos de vista, así como para comparar 

textos de características similares na forma ou nos contidos, para transferir os seus 

coñecementos e para establecer relacións entre as novas lecturas e os marcos 

conceptuais previamente incorporados aos seus coñecementos, familiarizándose coas 

fontes bibliográficas e de información que lles permiten profundar nos saberes literarios.  

10.1. OBXECTIVOS XERAIS 

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

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de Autonomía de Galiza, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

responsable e autónoma, desenvolver o seu espírito crítico e ser quen de prever 

e resolver pacifica e dialogadamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina intelectual, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
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g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación (TICs). 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar 

de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

j) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

k) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galiza e 

contribuír activamente á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

10.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE: 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE. 

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 

estudantado, para alén de serviren como punto de partida para a realización de 

avaliacións estandarizadas.  

O desenvolvemento curricular afástase case por completo dos contidos para ter 

como finalidade a consecución duns obxectivos xerais e a contribución ao 

desenvolvemento dunhas competencias 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. 
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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 e  a posesio n de con  ecementos, habilidades, valores, 

destrezas e actitudes necesarios para desenvolverse nun contexto e poder utilizalos 

actuando con eficacia no desenvolvemento de actividades, tarefas e na resolucio  n 

de problemas relacionados co mesmo contexto. 

A materia de Literatura Universal contribúe sobre todo a desenvolver a competencia 

lingüística, as sociais e cívicas, e a de conciencia e expresión cultural dos alumnos/as 

adquiridas durante a ESO e na materia común de Lingua Castelá e Literatura e Lingua 

Galega e Literatura. 
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Literatura Universal 1º Bacharelato 

Obxectiv

os 
Contidos Criterios de avaliaición Estándares de aprendizaxe 

Competencia

s  

clave 

Bloque 1. Procesos e estratexias 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪ Lectura e comentario de 

fragmentos, antoloxías e obras 

completas significativas da 

literatura universal. 

▪ Ler, comprender, analizar e comentar 

obras breves, fragmentos ou obras 

completas significativas de distintas 

épocas, interpretando o seu contido de 

acordo cos coñecementos adquiridos 

sobre temas e formas literarias, así como 

sobre períodos e os/as autores/as 

significativos/as. 

▪ Le fragmentos significativos ou 

textos completos de obras da 

literatura universal, identificando 

algúns elementos, mitos ou 

arquetipos creados pola literatura 

e que chegaron a converterse en 

puntos de referencia da cultura 

universal 

▪ Interpreta obras ou fragmentos 

representativos de distintas 

épocas, situándoas no seu 

contexto histórico, social e 

cultural, identificando a presenza 

de determinados temas e 

motivos, e recoñecendo as 

características do xénero e do 

movemento en que se inscriben, 

así como os trazos máis 

salientables do estilo literario.  

▪ CSC 

▪ CCEC 
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▪ c 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪ Relacións entre obras literarias e o 

resto das artes.  

▪ Interpretar obras narrativas, líricas e 

dramáticas da literatura universal 

nomeadamente significativas, 

relacionando a súa forma e o seu 

contido coas ideas estéticas dominantes 

do momento en que se escribiron, e 

coas transformacións artísticas e 

históricas producidas no resto das artes. 

▪ Interpreta determinadas obras 

narrativas, líricas e dramáticas da 

literatura universal 

nomeadamente significativas e 

relaciónaas coas ideas estéticas 

dominantes do momento en que 

se escribiron, analizando as 

vinculacións entre elas e 

comparando a súa forma de 

expresión. 

▪ Establece relacións significativas 

entre a literatura e o resto das 

artes, interpretando de xeito 

crítico algunhas obras ou 

fragmentos significativos 

adaptados a outras 

manifestacións artísticas, 

analizando as relacións, as 

similitudes e as diferenzas entre 

diferentes linguaxes expresivas.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ c 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪  Observación, recoñecemento e 

valoración da evolución de temas 

e formas creados pola literatura 

nas diversas formas artísticas da 

cultura universal. Selección e 

análise de exemplos 

representativos. Superación de 

estereotipos (de xénero, clase, 

crenzas, etc.). 

▪ Observar, recoñecer e valorar a 

evolución dalgúns temas e formas 

creados pola literatura e o seu valor 

permanente en diversas manifestacións 

artísticas da cultura universal. 

▪ Comenta textos literarios de 

diferentes épocas e describe a 

evolución de determinados temas 

e formas creados pola literatura 

▪ Recoñece o valor permanente 

destes temas e formas da 

literatura noutras manifestacións 

artísticas da cultura universal. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪  Observación, recoñecemento e 

valoración da evolución de temas 

e formas creados pola literatura 

nas diversas formas artísticas da 

cultura universal. Selección e 

análise de exemplos 

representativos. 

▪ Analizar e comparar textos da literatura 

universal e das literaturas galega e 

española da mesma época, pondo de 

manifesto as influencias, as 

coincidencias e as diferenzas entre eles. 

▪ Compara textos literarios da 

literatura universal e textos das 

literaturas galega e española da 

mesma época, e recoñece as 

influencias mutuas e o 

mantemento de determinados 

temas e formas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

 

 

 

Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura unviersal. 

 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ n 

 ▪ Realizar traballos críticos sobre a lectura dunha obra 

significativa dunha época, interpretándoa en 

relación co seu contexto histórico e literario, 

obtendo a información bibliográfica necesaria e 

efectuando unha valoración persoal. 

▪ Realiza traballos críticos sobre 

unha obra lida na súa 

integridade, relacionándoa co 

seu contexto histórico, social e 

literario e, de ser o caso, co 

significado e a relevancia 

do/da autor/a na época ou na 

historia da literatura, e 

consultando fontes de 

información diversas.  

▪ CSC 

▪ CCE

C 
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  ▪ Explica oralmente ou por 

escrito os cambios significativos 

na concepción da literatura e 

dos xéneros literarios, en 

relación co conxunto de 

circunstancias históricas, sociais 

e culturais, e establecendo 

relacións entre a literatura e o 

resto das artes. 

▪ Valora oralmente ou por 

escrito unha obra literaria, 

recoñecendo a lectura como 

unha fonte de 

enriquecemento da propia 

personalidade e como un 

medio para profundar na 

comprensión do mundo interior 

e da sociedade.  

▪ CCL 

▪ CCE

C 
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10.3. TEMPORALIZACIÓN. CONCRETANDO OS CONTIDOS EN RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

TEMPORALIZACIÓ

N 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE LIBROS DE 

LECTURA 

1º AVALIACIÓN 

• Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías e obras 

completas significativas da literatura universal. 

• Relacións entre obras literarias e o resto das artes.  

• Observación, recoñecemento e valoración da evolución 

dos temas e formas. Selección e análise de textos. 

• Introdución á Literatura Universal. 

• Da antigüidade á Idade Media: as mitoxías e a orixe da 

literatura. 

• Le fragmentos significativos ou textos completos 

de obras da literatura universal. 

• Interpreta obras ou fragmentos representativos de 

distintas épocas, situándoas no seu contexto 

histórico, social e cultural, identificando a 

presenza de determinados temas e motivos, e 

recoñecendo as características do xénero e do 

movemento en que se inscriben. 

• Establece relacións significativas entre a literatura 

e o resto das artes. 

• Comenta textos literarios da antigüidade e da 

Idade Media. 

• Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na 

súa integridade e relacionándoa co seu contexto 

histórico, social e literario. 

• Valora unha obra literaria tanto oralmente coma 

por escrito. 

Eurípides; 

Medea. 

- Aristófanes; 

As 

asambleístas. 

- Bocaccio, 

Giovanny;  

Decamerón 

(selección) 

- 

Shakespeare, 

Willian;  

Hamlet   



 

261 

 

2ª AVALIACIÓN 

• Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías e obras 

completas significativas da literatura universal. 

• Relacións entre obras literarias e o resto das artes. 

• Observación, recoñecemento e valoración da evolución 

dos temas e formas. Selección e análise de textos.  

• Renacemento e clasicismo. 

• A lírica do amor: o petrarquismo. 

• O Século das Luces.  

• A Ilustración. 

• O Romanticismo. 

• O Realismo e o Naturalismo. 

• Le fragmentos significativos ou textos completos 

de obras da literatura universal. 

• Interpreta obras ou fragmentos representativos de 

distintas épocas, situándoas no seu contexto 

histórico, social e cultural, identificando a 

presenza de determinados temas e motivos, e 

recoñecendo as características do xénero e do 

movemento en que se inscriben. 

• Establece relacións significativas entre a literatura 

e o resto das artes. 

• Comenta textos literarios da época a estudar. 

• Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na 

súa integridade e relacionándoa co seu contexto 

histórico, social e literario. 

• Realiza presentacións orais cunha estruración 

correcta. 

• Valora unha obra literaria tanto oralmente coma 

por escrito. 

-Shelley, Mary;  

 Frankenstein 

ou o Moderno 

Prometeo. 

- Poe, Edgar 

Allan; Contos 

(selección 
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3ª AVALIACIÓN 

• Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías e obras 

completas significativas da literatura universal. 

• Relacións entre obras literarias e o resto das artes.  

• Observación, recoñecemento e valoración da evolución 

dos temas e formas. Selección e análise de textos. 

• Os novos enfoques da literatura no século XX e as 

transformacións dos xéneros literarios. 

• As vangardas europeas. O surrealismo. Lectura dunha 

antoloxía vangardista. 

• A culminación da literatura americana. A xeración 

perdida. 

• O teatro do absurdo e do compromiso. 

• Observación das relacións existentes entre as obras da 

época e as obras de diferentes xéneros musicais, teatrais 

que xurdiron a partir delas. 

• Le fragmentos significativos ou textos completos 

de obras da literatura universal. 

• Interpreta obras ou fragmentos representativos de 

distintas épocas, situándoas no seu contexto 

histórico, social e cultural, identificando a 

presenza de determinados temas e motivos, e 

recoñecendo as características do xénero e do 

movemento en que se inscriben. 

• Establece relacións significativas entre a literatura 

e o resto das artes. 

• Comenta textos literarios da época a estudar. 

• Compara textos literarios da literatura universal e 

textos das literaturas galega e española da 

mesma época. 

• Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na 

súa integridade e relacionándoa co seu contexto 

histórico, social e literario. 

• Valora unha obra literaria tanto oralmente coma 

por escrito. 

 Ibsen, Henrik; 

Casa de 

bonecas. 

- Kafka, Franz; 

A 

metamorfose. 

-Szweig, 

Stephan;   

Novela de 

xadrez.  
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10.4. METODOLOXÍA. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN 

RELACIÓN COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

En canto á metodoloxía non se pretende unha construción das aprendizaxes puramente 

memorística ou acumulativa (aínda que é necesaria para asimilar algúns dos contidos e 

xestionar adecuadamente certas competencias), senón significativa, de maneira que o 

alumnado dispoña de esquemas cada vez máis complexos, facilitando o procesamento e a 

incorporación de novas informacións procedentes do ámbito académico coma da 

sociedade. Segundo isto, polo tanto, procurarase relacionar o estudo da literatura con 

outros fenómenos artísticos, coma o cine ou a pintura; coñecer as bibliotecas próximas ao 

noso centro, así coma as virtuais, e evidentemente empregar os ordenadores do centro 

para a busca de textos e de información. 

Tratarase de diversificar as probas e traballos que lle servirán ao profesor para avaliar a 

materia, tratando de combinar aspectos como: participación na clase, elaboración de 

materiais en casa, probas teóricas e prácticas, elaboración de traballos creativos e outros. 

Deste xeito, os alumnos elaborarán, por grupos ou de forma individual, a partir de material 

facilitado polo profesor e procurado na rede e na biblioteca escolar temas sintéticos sobre a 

teoría dos períodos estudados. Expoñerán devanditos temas ante os seus compañeiros na 

aula, e facilitaranlles finalmente o material elaborado que será avaliado posteriormente polo 

profesor mediante probas escritas. De forma regular leranse en clase, coa participación de 

todos os alumnos, obras seleccionadas polo profesor de entre as existentes na biblioteca do 

centro e poemas e fragmentos de obras e autores representativos de cada unha das 

épocas estudiadas. 

Tamén haberá con carácter periódico probas escritas sobre autores e obras. Unha vez por 

trimestre o alumnado, organizado en pequenos grupos ou de maneira individual, elaborará 

carteis gráficos ou outros materiais acerca de cuestións relacionadas coa materia e 

facilitados pola profesora, tales como: mitos clásicos, a Biblia, a épica medieval, A Divina 

Comedia, autores grecolatinos, literaturas orientais. 

Por último, ademais das actividades obrigatorias, facilitarase ao alumno unha lista cunha 

selección de obras destacadas da literatura universal ao longo da historia para que, 

tratando de fomentar o gusto pola lectura, elixa aquelas que voluntariamente desexe ler e 

que expoñerá posteriormente aos seus compañeiros en clase mediante respostas a 

preguntas que lle formulará o profesor. 

Preferiblemente ao final de cada trimestre e, coincidindo cos momentos máis intensos para 

o alumnado, proxectaranse na aula películas baseadas en obras literarias clásicas co 

obxectivo de mostrar a relación directa entre dúas linguaxes: o verbal e o audiovisual. 
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A nota resultante de cada trimestre obterase a partir da suma das seguintes probas: 

1. Probas escritas referidas aos periodos literarios e as súas características, obras e 

autores fundamentais. (40%) 

2. Controis e traballos centrados nas obras de lectura obrigatoria antes mencionadas. 

(30%) 

3. Traballo de investigación e posterior exposición oral dun tema proposto polo 

profesor/a en relación aos periodos correspondentes a cada avaliación. (10%) 

4. Traballo diario, realización de tarefas variadas, comentario e análise de poemas e 

fragmentos representativos na aula, actitude solidaria e respetuosa cos compañeiros 

e compañeiras, aproveitamento das horas de clase. (20%) 

Os alumnos e alumnas poderán incrementar a súa nota en 0.5 puntos coa lectura dunha 

obra voluntaria, escollida dunha lista proporcionada polo profesor/a. Permitirase a lectura 

de ata 3 obras voluntarias, cun incremento total, nese caso, de 1.5 puntos na nota final da 

avaliación. Estes puntos so serán tidos en conta sempre que o alumno ou alumna acade un 

mínimo de 4.5 na nota de avaliación unha vez ponderados os traballos e exames ordinarios. 

Realizaranse recuperacións no caso de que quedase algunha avaliación sen superar, ao 

longo do curso ou/e ao final do mesmo. 

10.5. TEMPORALIZACIÓN. 

Os contidos expostos no apartado anterior serán impartidos a razón de tres por trimestre. 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

1. Literatura clásica: Grecia e Roma. 

2. Literatura medieval. 

3. Literatura do Renacemento ao Barroco. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

4. A época da razón: a Ilustración. 

5. A época do despropósito: o Romanticismo. 

6. A segunda metade do século XIX: Realismo, Naturalismo e Simbolismo. 

TERCEIRO TRIMESTRE 

7. Introdución á literatura do século XX. O teatro. 

8. A poesía no século XX. 

9. A novela no século XX. 
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10.6. MÍNIMOS ESIXIBLES. 

Ao longo dos trimestres faranse probas tanto orais coma escritas, individuais ou/e grupais.  

Estas probas –ver o apartado de criterios de cualificación– puntuaranse de cero a dez sendo 

necesario un cinco para superalas.  ara obter unha avaliacio  n positiva e   necesario ter unha 

media de cinco en todas as actividades ponderando a importancia de cada unha delas. 

 ara facer media non se podera   ter menos dun tres en ningunha actividade (independente 

do peso global do exercicio). 

Estes contidos -medidos en estándares de aprendizaxe– son os que teremos en conta 

naqueles casos dubidosos, nas actividades de recuperación de pendentes, e nas 

reclamacións de cualificacións. É evidente, polo tanto, que non se debe ver neles un 

obxectivo que cumprir, senón máis ben un obxectivo que o alumnado debería superar 

amplamente. 

10.7. MÍNIMOS ESIXIBLES. 

Ao longo dos trimestres faranse probas tanto orais coma escritas, individuais ou/e grupais.  

Estas probas –ver o apartado de criterios de cualificación– puntuaranse de cero a dez sendo 

necesario un cinco para superalas.  ara obter unha avaliacio  n positiva e   necesario ter unha 

media de cinco en todas as actividades ponderando a importancia de cada unha delas. 

 ara facer media non se podera   ter menos dun tres en ningunha actividade (independente 

do peso global do exercicio). 

Estes contidos -medidos en estándares de aprendizaxe– son os que teremos en conta 

naqueles casos dubidosos, nas actividades de recuperación de pendentes, e nas 

reclamacións de cualificacións. É evidente, polo tanto, que non se debe ver neles un 

obxectivo que cumprir, senón máis ben un obxectivo que debe o alumnado debería superar 

ampliamente. 

Bloque 1.  Procesos e estratexias. 

▪ Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura universal, 

identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos creados pola literatura e que 

chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal. 

▪ Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no seu 

contexto histórico, social e cultural, identificando a presenza de determinados temas e 

motivos, e recoñecendo as características do xénero e do movemento en que se 

inscriben, así como os trazos máis salientables do estilo literario. 

▪ Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal 

nomeadamente significativas e relaciónaas coas ideas estéticas dominantes do momento 
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en que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e comparando a súa forma de 

expresión. 

▪ Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando de 

xeito crítico algunhas obras ou fragmentos significativos adaptados a outras 

manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas entre 

diferentes linguaxes expresivas. 

▪ Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados 

temas e formas creados pola literatura 

▪ Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras manifestacións 

artísticas da cultura universal. 

▪ Compara textos literarios da literatura universal e textos das literaturas galega e española 

da mesma época, e recoñece as influencias mutuas e o mantemento de determinados 

temas e formas. 

Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal. 

▪ Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu contido de 

acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre 

períodos e autores/as significativos/as. 

▪ Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, relacionándoa co seu 

contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a relevancia do/da 

autor/a na época ou na historia da literatura, e consultando fontes de información 

diversas. 

▪ Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando coñecementos literarios e 

lectura, cunha correcta estruturación do contido, argumentación coherente e clara das 

propias opinións, consulta e cita de fontes, selección de información relevante e utilización 

do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria. 

▪ Explica oralmente ou por escrito os cambios significativos na concepción da literatura e 

dos xéneros literarios, en relación co conxunto de circunstancias históricas, sociais e 

culturais, e establecendo relacións entre a literatura e o resto das artes. 

▪ Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha 

fonte de enriquecemento da propia personalidade e como un medio para profundar na 

comprensión do mundo interior e da sociedade.  
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9.6. MATERIAIS E RECURSOS. 

Traballarase cos apuntamentos realizados pola profesora que se entregarán ao alumnado 

en formato electrónico e crearase un blog, foro ou similar, coa finalidade de traballar a 

materia en común, participando tanto alumnado como profesorado. 

As obras de lectura obrigatoria son: 

- ARISTÓFANES, Las Asambleístas 

- Selección de contos da Idade Media (con atención especial a obra de Boccaccio, 

entre outros) 

- William SHAKESPEARE, Romeo e Xulieta 

- Mary SHELLEY, Frankenstein ou o Moderno Prometeo 

- Edgar Allan POE, Contos (selección) 

- Franz KAFKA, A metamorfose 

- Henrik IBSEN, Casa de bonecas 

- Stephan ZWEIG, Novela de xadrez 

- Agatha CHRISTIE, Diez negritos (Y no quedó ninguno) 

O resto das lecturas, de obras completas ou antoloxías, establecerase ao longo do curso, en 

función dos intereses e capacidades do alumnado. Procurarase que na Biblioteca do centro 

existan exemplares das obras de lectura obrigatoria. 

 

LISTA DE LECTURAS VOLUNTARIAS PROPOSTAS 

 

1. SÓFOCLES, Antígona. 

2. SÓFOCLES, Edipo rey. 

3. PLAUTO, Anfitrión. 

4. William SHAKESPEARE, Hamlet. 

5. William SHAKESPEARE, Sueño de una noche de verano. 

6. J. W. GOETHE, Las penas del joven Werther. 

7. CHODERLOS DE LACLOS, Las amistades peligrosas. 

8. F. SCHILLER, Guillermo Tell. 

9. Jane AUSTEN, Emma. 
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10. Bram STOKER, Drácula. 

11. Gustave FLAUBERT, Madame Bovary. 

12. Charles DICKENS, Oliver Twist. 

13. Charles DICKENS, Canción de Navidad. 

14. Aldous HUXLEY, Un mundo feliz. 

15. George ORWELL, 1984. 

16. George ORWELL, Rebelión en la granja. 

17. J. D. SALINGER, El guardián entre el centeno. 

18. W. IRVING, Cuentos de la Alhambra. 

19. VÍCTOR HUGO, Hernani. 

20. Alejandro DUMAS, Los tres mosqueteros. 

21. Oscar WILDE, El retrato de Dorian Grey. 

22. J. STEINBECK, La perla. 

23. Ray BRADBURY, Crónicas marcianas. 

24. Ray BRADBURY, Farenheit, 451. 

25. Herman HESSE, El lobo estepario. 

26. Henry JAMES, Otra vuelta de tuerca. 

27. Emily BRÖNTE, Cumbres borrascosas. 

28. Fred UHLMAN, Reencuentro. 

29. R. L. STEVENSON, El extraño caso del doctor Jekyll y mr. Hyde. 

30. William GOLDING, El señor de las moscas. 

31. Truman CAPOTE, A sangre fría. 

32. Truman CAPOTE, Desayuno con diamantes. 

33. Agatha CHRISTIE, Asesinato en el Orient Express. 

34. James JOYCE, Dublineses. 

 

Os alumnos poderán incrementar a súa nota en 0.5 puntos coa lectura dunha obra 

voluntaria. Permitirase a lectura de ata 3 obras voluntarias, cun incremento total, nese caso, 
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de 1.5 puntos na nota final da avaliación. Estes puntos so serán tidos en conta sempre que o 

alumno ou alumna acade un mínimo de 4.5 na nota de avaliación. 

Deberán informar da lectura voluntaria á profesora antes da súa lectura. 

 

11. EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (ESA) III/IV 

11.1. OBXECTIVOS. 

1. Respectar e valorar todas as manifestacións da nosa herdanza cultural, 

especialmente as que teñen que ver co uso e normalización da lingua galega. 

2. Coñecer as técnicas instrumentais básicas da linguaxe oral e escrita. 

3. Desenvolver actitudes de respecto e valoración positiva das peculiaridades propias 

da fala como un valor da cultura popular e o desexo de corrixir posibles erros léxicos, 

sintácticos etc. 

4. Comprender e expresar mensaxes orais e escritas sinxelas, relacionadas coas 

necesidades persoais e sociais, que nacen do contorno inmediato, e aplicar a 

comprensión delas a novas situacións de aprendizaxe.  

5. Ler comprensivamente textos sinxelos con fluidez, valorando a lectura como fonte de 

información, autonomía e pracer.  

6. Escribir textos sinxelos de maneira autónoma seguindo as normas convencionais dos 

escritos. 

7. Utilizar recursos expresivos elementais na redacción de textos escritos relacionados 

coa experiencia propia e coa realidade máis coñecida.  

8. Interpretar e cubrir documentos e impresos usuais na vida cotiá. 

9. Participar en actividades grupais adoptando un comportamento construtivo, 

responsable e solidario, valorando as achegas propias e alleas en función de 

obxectivos comúns e respectando os principios básicos da vida democrática. 

10. Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa 

e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representan as linguas do 

Estado e as súas variedades lingüísticas e entender as situacións que provocan o 

contacto de linguas. 
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11. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa como propia de Galicia, así como as que condicionan o seu uso 

actualmente, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen 

obstáculos para o seu emprego en calquera contexto e situación. 

12. Comprender discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá nos diversos 

contextosda actividade sociocultural, persoal e académica; interpretalos cunha 

actitude crítica, aplicando a súa comprensión a novas situacións de aprendizaxe.  

13. Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso 

oral e escrito, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade 

social, laboral e cultural, de acordo coas diferentes situacións comunicativas, 

integrando os recursos expresivos lingüísticos e non lingüísticos.  

14. Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e 

mecanismos das linguas nos planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico-semántico e 

textual. 

15. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas de uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos, para escribir e falar con 

adecuación, coherencia, cohesión e corrección, tanto en galego como en castelán, 

e para tomar consciencia dos propios sentimentos e ideas e favorecer o control da 

propia conduta. 

16. Adquirir habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar 

criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación 

social e as TIC para obter, valorar, seleccionar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información relacionada coa vida cotiá, académica e laboral. 

17. Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e 

daquelas normas socioculturais que regulan a comunicación nos diferentes 

contextos, evitando estereotipos lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos 

clasistas, racistas ou sexistas. 

18. Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a 

lectura de textos literarios en galego e en castelán, como fonte de pracer, de 

enriquecemento, de coñecemento do mundo e do patrimonio cultural. 

19. Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha 

interpretación crítica das mensaxes dos medios de comunicación de masas e de 

publicidade, especialmente das que teñen relación coa vida cotiá e laboral. 
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10.2. CONTIDOS  

Comprende coñecementos referidos ás materias de Lingua e Literatura galega e Castelá. 

Como ámbito integrador, non pensamos desenvolver a aprendizaxe de ambas dun xeito 

diferenciado nin diferenciador, senón de maneira conxunta, vendo como se interrelacionan 

os contidos lingüísticos, detallando aqueles que son específicos de cada lingua, e 

analizando como as correntes literarias aparecen dun xeito ou outro en cada país 

dependendo da súa situación sociolingüística. 

Módulo 3.  

Bloque 1: imos ao quiosco. 

Unidade 1. Os medios de comunicación. 

Comunicación oral 

 Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual con 

especial atención ás entrevistas e ás noticias: contextualización, coñecementos 

previos, tempo asignado etc. 

 Uso de estratexias para lograr a comprensión e a valoración crítica da comunicación 

televisiva e radiofónica coas súas características propias. 

 Comprensión de textos orais do ámbito académico, como presentación de tarefas e 

de instrucións. 

 Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos 

medios de comunicación. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral 

planificada: ton axeitado, xesticulación coherente etc. 

Comunicación escrita 

 Recoñecemento e comprensión de textos dos medios de comunicación en soporte 

impreso ou dixital, como noticias, entrevistas, editoriais e crónicas, e apreciación das 

diferenzas entre información e opinión. 

 Composición de textos coas características formais usadas nos xéneros propios dos 

medios de comunicación: noticias e entrevistas. 
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 Análise dos puntos de vista usados nos medios de comunicación escritos e virtuais 

para transmitir a mesma información. 

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando adecuadamente a ortografía e os signos de puntuación. 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención ás procedentes de reportaxes, crónicas ou 

entrevistas dos medios de comunicación. 

 Identificación dos elementos formais e recoñecemento dalgunhas características e 

convencións da linguaxe dos medios de comunicación (columnas, titulares, entrada, 

imaxes, tamaño, situación etc.). 

 Interese ante as tecnoloxías da comunicación e actitude crítica ante o seu uso. 

Coñecemento da lingua 

 Coñecemento das diferenzas entre usos formais e informais da lingua a través dos 

medios de comunicación e conciencia das situacións comunicativas en que resulten 

adecuados. 

 Identificación e uso das variacións (fórmulas de confianza e de cortesía) que 

adoptan as formas deícticas en relación coa situación. 

 Uso de procedementos para compor enunciados con cohesión: orde na exposición 

das ideas. 

 Revisión dos conectores textuais de orde, de contraste e explicativos, e 

recoñecemento e uso dos distributivos e de causa, usados frecuentemente nos 

medios de comunicación. 

 Identificación e revisión da estrutura do texto en textos de carácter informativo e 

publicitario. 

 Coñecemento das funcións sintácticas características das clases de palabras, de 

cara á mellora das estruturas na construción e revisión de textos, con emprego 

dunha terminoloxía sintáctica axeitada: o substantivo como suxeito, o verbo como 

núcleo de predicado, o adxectivo como complemento do nome e como atributo. 
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Lingua e sociedade 

 Coñecemento xeral e concreción no marco peninsular das causas que contribúen á 

formación, expansión, transformación, minorización, substitución e normalización das 

linguas, con manexo e interpretación de mapas, táboas, textos e información dos 

medios e das tecnoloxías da comunicación. 

Unidade 2. A publicidade 

Comunicación oral 

 Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual con 

especial atención á publicidade e ás súas mensaxes: mensaxe implícita, linguaxe 

utilizada, ritmo etc. 

 Uso de estratexias para lograr a comprensión e a valoración crítica da publicidade 

aparecida nos medios de comunicación e das súas características propias: os 

valores do éxito social e dos estereotipos relacionados co corpo humano. 

 Comprensión de textos orais do ámbito académico, como presentación de tarefas e 

de instrucións. 

 Colaboración en actividades de aprendizaxe individuais ou compartidas, 

nomeadamente as que fan referencia ao xeito de organizar a actividade, á achega 

de informacións útiles para o traballo común e á exposición de informes sobre as 

tarefas realizadas. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral 

planificada: ton axeitado, xesticulación coherente etc. 

Comunicación escrita 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención á publicidade aparecida nos medios de 

comunicación. 

 Identificación dos elementos formais e recoñecemento dalgunhas características e 

convencións da linguaxe publicitaria nos medios de comunicación: imaxes, ritmo, 

música, texto etc. Uso da elipse. 

 Estratexias para a análise de textos publicitarios dos medios de comunicación 

escritos, dos elementos que se empregan neles e as súas mensaxes explícitas e 

implícitas. 
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 Interese ante as tecnoloxías da comunicación e actitude crítica ante o seu uso 

Coñecemento da lingua 

 Uso de procedementos para compor enunciados con cohesión: orde na exposición 

das ideas. 

 Identificación e revisión da estrutura do texto en textos de carácter publicitario: 

contido, repeticións etc. 

 Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos. 

 Identificación e uso das variacións (fórmulas de confianza e de cortesía) que 

adoptan as formas deícticas nas mensaxes publicitarias. 

 Uso de estratexias para a organización do traballo persoal, da autoavaliación e da 

autocorrección para progresar na aprendizaxe: planificación, revisión e formulación. 

Lingua e sociedade 

 Comprensión e análise do uso das dúas linguas oficiais en Galicia nas mensaxes 

publicitarias. 

 Comprensión da situación sociolingüística da lingua castelá en Galicia a través da 

abordaxe dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo e diglosia) tomando 

como referencia os anuncios publicitarios aparecidos nos medios de comunicación 

en diversos soportes. 

Educación literaria 

 Lectura de relatos, observando a transformación do heroe ou heroína como 

personaxe da novela e comparando os seus trazos cos estereotipos da publicidade. 

 Recitación de poemas, comparando o tratamento de certos temas recorrentes en 

distintos períodos literarios (por exemplo, o amor e a morte). 

 Lectura dramatizada de obras breves e de fragmentos representativos do teatro 

clásico español. 

 Desenvolvemento da autonomía de lectura e do aprecio pola literatura como fonte 

de pracer, e de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, localizando textos 

tamén en páxinas de internet. 
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Bloque 2: @puntonós 

Unidade 3. Usamos as TIC 

Comunicación oral 

 Comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual (radio, 

televisión e internet), con especial atención aos programas de lecer (concursos, 

series etc). 

 Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, contrastando 

puntos de vista e opinión expresadas neles, coa axuda dos medios audiovisuais e das 

TIC. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral 

planificada: ton axeitado, xesticulación coherente etc. 

 Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en 

grupo, con utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (achega 

de informacións, guións, informes etc.). 

Comunicación escrita 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do alumnado, como mensaxes de chat e correo electrónico, 

normas e instrucións de uso. 

 Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como 

maneira de comunicar experiencias e coñecementos propios, e como xeito de 

regular a conduta. 

 Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados, aproveitando as 

posibilidades dos procesadores de textos, os correctores ortográficos etc. 

 Comunicación persoal mediante a correspondencia postal e utilizando medios 

informáticos: chat, correo electrónico etc. 

Coñecemento da lingua 

 Identificación e uso reflexivo dalgúns mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos: nominalizacións e hiperónimos de significado abstracto. 

 Revisión dos tipos de oracións simples. 



 

 

 

276 

 Revisión das normas de puntuación en relación coa cohesión sintáctica (como punto 

e seguido, punto e á parte), e das normas ortográficas (b/v, m antes de p e b; h; en 

castelán j/g) con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 

 Uso de estratexias para a organización do traballo persoal, para progresar na 

aprendizaxe: planificación do tempo mediante a axenda persoal. 

Lingua e sociedade 

 Coñecemento xeral da formación da lingua galega e das etapas da súa historia 

social ata o século XIX, co manexo de textos da época e información tomada de 

medios e tecnoloxías da comunicación. 

 Comprensión da situación sociolingüística galega a través do estudo de fenómenos 

de contacto de linguas (conflito lingüístico e interferencias), con emprego das TIC, 

que permitan abordar os prexuízos lingüísticos. 

Unidade 4. Usamos as TIC II 

Comunicación oral 

 Comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual (radio, 

televisión e internet), con especial atención ás crónicas e ás reportaxes. 

 Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, contrastando 

puntos de vista e opinión expresadas neles, coa axuda dos medios audiovisuais e das 

TIC. 

 Comprensión de textos orais de ámbito académico, como intervencións na clase ou 

exposicións orais. 

 Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral 

planificada: ton axeitado, xesticulación coherente etc. 

 Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en 

grupo, con utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (achega 

de informacións, exposicións etc.) 

Comunicación escrita 

 Comprensión de textos propios do ámbito académico de carácter instrutivo e 

expositivo (webs educativas e informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias 

en diversos soportes). 
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 Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como 

maneira de comunicar experiencias e coñecementos propios, e como xeito de 

regular a conduta. 

 Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e das TIC para obter, organizar 

e seleccionar información, e para empregala como modelos para a composición 

escrita: uso guiado de buscadores en internet e selección de información. 

 Comunicación persoal mediante a correspondencia postal e utilizando medios 

informáticos: chat, correo electrónico etc. 

Coñecemento da lingua 

 Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos, con especial 

atención aos valores aspectuais e modais das perífrases verbais. 

 Análise das funcións sintácticas características das clases de palabras: o substantivo 

como suxeito, verbo como núcleo de predicado, o adxectivo como complemento 

do nome e como atributo. 

 Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os 

dicionarios interactivos, os correctores ortográficos dos procesadores de textos. 

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para aprendizaxe 

(dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da 

comunicación) para a aprendizaxe. 

Lingua e sociedade 

 Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nas TIC. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se falan a 

lingua castelá e a lingua galega (literatura, arte, música, cine etc), obtendo a 

información por diferentes medios(biblioteca, prensa, internet e outras tecnoloxías da 

información e da comunicación). 

 Interese e iniciativa por comunicarse utilizando o soporte impreso ou os medios 

dixitais. 

Educación literaria 

 Localización en bibliotecas virtuais ou noutras páxinas web de fragmentos de obras 

literarias en castelán dos séculos XVI a XVIII. 
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 Lectura de obras relacionándoas cos grandes períodos e autores da literatura en 

lingua castelá a partir do século XVI e ata o século XVIII. 

 Lectura de relatos, observando a transformación da narrativa en prosa desde o 

século XVI ata o século XVIII, e do heroe ou heroína personaxes desas novelas. 

Módulo 4.  

Bloque 1: As cousas de palacio. 

Unidade 5: A comunicación persoal 

Comunicación oral 

 Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación, como debates, 

faladoiros etc. 

 Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos; intervencións orais 

respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de 

aprendizaxe compartida. 

 Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos, as ideas e os 

sentimentos propios e alleos, para regular a propia conduta. 

 Identificación e comprensión do significado xeral e específico de conversas en lingua 

galega sobre temas coñecidos, presentados de xeito claro e organizado. 

Comunicación escrita 

 Uso de estratexias (procura no dicionario, elaboración de esquemas, palabras clave 

etc) para comprensión de textos propios da vida cotiá (folletos, e correspondencia 

institucional e persoal) e textos dos medios de comunicación, atendendo 

especialmente aos xéneros de opinión, como editoriais e columnas etc. 

 Composición de textos propios da vida cotiá, como participación en foros ou blogs, 

solicitudes ou reclamacións de carácter persoal. 

 Composición de textos propios de xéneros dos medios de comunicación, como 

artigos de opinión, utilizando modelos e programas de computador, en soporte 

impreso e dixital. 

 Detección do tema e dos subtemas dun texto argumentativo, e análise dos 

argumentos. 
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 Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como 

xeito de comunicar as experiencias e os coñecementos propios. 

 Dominio das normas de presentación dos textos escritos citados, en soporte impreso 

e dixital, e respecto polas normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, 

consultando, de cumprir as regras de gramática e de ortografía, e programas 

informáticos de corrección. 

Coñecemento da lingua 

 Revisión da adecuación de textos alleos e propios con especial atención ás formas 

de expresión da subxectividade e ao enfoque do tema, sobre todo en exposicións e 

argumentacións. 

 Identificación e uso reflexivo de distintos procedementos de conexión nos textos, con 

especial atención a conectadores de causa (porque, por iso, posto que etc), de 

consecuencia (por conseguinte, de xeito que etc), e de condición (se, en caso de 

que, sempre, a menos que etc.). 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de prefixos e sufixos e verbos, mediante 

a comparación e o contraste entre as linguas do ámbito. 

 Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección (levar un control dos erros e 

revisalos periodicamente) aceptando o erro como parte do proceso de 

autoaprendizaxe 

Lingua e sociedade 

 Coñecemento xeral das etapas da historia social da lingua galega desde comezos 

do século XX. Análise e comprensión das causas e as consecuencias dos feitos máis 

salientables. 

 Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo polo uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo 

Educación literaria 

 Lectura de novelas e relatos do século XIX en lingua galega. 

 Coñecemento das características xerais dos grandes períodos da historia da 

literatura do século XIX (Romanticismo e Realismo). 
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 Localización en bibliotecas virtuais ou noutras páxinas web de textos literarios do 

período estudado. 

 Recitación de poemas do século XIX, valorando a función dos elementos simbólicos 

e dos recursos retóricos e métricos no poema: onomatopea, metáfora, anáfora, 

comparación; regras básicas de métrica, rima etc. 

 Composición de textos de intención literaria, nomeadamente líricos, como xeitos de 

expresión do seu mundo interior. 

 Desenvolvemento da autonomía de lectura e aprecio pola literatura como fonte de 

pracer. 

Unidade 6: A comunicación profesional 

Comunicación oral 

 Participación en situacións de comunicacións reais ou simuladas (entrevistas de 

traballo etc) onde se transmita información e se expresen opinións, ofrecendo 

argumentos e respectando as normas que rexen a interacción oral organizada. 

 Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva, en especial á hora de 

rexeitar peticións e propostas, cando sexa conveniente. 

 Participación en actividades de aprendizaxe compartida para fomentar estratexias 

de traballo cooperativo, diálogo e respecto. 

Comunicación escrita 

 Uso de estratexias (utilizar modelos ou textos de referencia, seleccionar fórmulas 

lingüísticas marcar palabras clave ou estruturas gramaticais etc) para comprensión 

de textos propios das relacións sociais como disposicións legais e folletos, contratos 

ou correspondencia institucional ou comercial, e ofertas de emprego. 

 Composición de textos propios das relacións laborais (solicitudes e instancias, 

reclamacións, currículos, contratos etc). 

 Composición de textos propios de xéneros dos medios de comunicación, como 

cartas ao director, en soporte impreso e dixital. 

 Dominio das normas de presentación dos textos escritos citados, en soporte impreso 

e dixital, e respecto polas normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, 
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consultando, de cumprir as regras de gramática e de ortografía, e programas 

informáticos de corrección. 

Coñecemento da lingua 

 Coñecemento dos rexistros formal e coloquial, e dos factores que inciden no uso da 

lingua en diversos ámbitos sociais, e valoración da importancia de usar o rexistro 

acaído segundo as circunstancias da situación comunicativa. 

 Recoñecemento e uso coherente da correlación temporal na coordinación e na 

subordinación de oracións e no discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de prefixos e sufixos en adxectivos e 

adverbios, mediante a comparación e contraste entre as linguas do ámbito. 

 Distinción entre a forma (categoría gramatical) e a función das palabras (categoría 

sintáctica). 

 Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas (uso de dicionarios en liña) 

empregando os termos apropiados na explicación sobre o seu uso (sílaba tónica, til 

diacrítico etc) e apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse á norma 

lingüística. 

Lingua e sociedade 

 Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas das linguas e da función da lingua estándar (medios de 

comunicación). 

 Comprensión e análise do uso das dúas linguas oficiais en Galicia nos documentos 

profesionais e administrativos de uso frecuente 

Educación literaria 

 Lectura de novelas e relatos do século XIX en lingua castelá. 

 Identificación das características xerais dos grandes períodos da historia da literatura 

do século XIX (Romanticismo e Realismo) en textos da época. 

 Lectura dramatizada de breves pezas teatrais ou de fragmentos da literatura en 

castelán do século XIX, de carácter diverso, constatando algunhas innovacións nos 

temas (fatalidade, soidade, tempo, crítica social etc) e nas formas, códigos visuais, 

efectos sonoros etc). 
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 Desenvolvemento da autonomía de lectura e aprecio pola literatura como fonte de 

pracer. 

Bloque 2: Toda unha vida. 

Unidade 7: A lingua como instrumento de aprendizaxe. 

Comunicación oral 

 Comprensión de textos procedentes de distintas presentacións, exposicións ou 

conferencias realizadas no ámbito académico: contexto verbal e non verbal, 

coñecementos previos sobre a situación, identificación das palabras clave e da 

actitude e intención do falante. 

 Participación en situacións propias do ámbito académico, nomeadamente en 

autoavaliacións das tarefas realizadas e en presentacións orais de traballos 

elaborados, con axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 

 Estratexias para favorecer a participación (introducir outros nunha conversa, ceder a 

palabra...) en actividades de aprendizaxe compartida, fomentado a cooperación e 

o respecto. 

Comunicación escrita 

 Uso de estratexias que faciliten a recollida de información: apuntamentos, subliñado, 

guións, fichas, temáticas, resumos etc. 

 Recoñecemento e comprensión de textos do ámbito académico como os 

procedentes de dicionarios, glosarios, enciclopedias e outras fontes de información 

en diversos soportes. 

 Composición de textos, en soporte impreso ou dixital, do ámbito académico, 

especialmente expositivos e argumentativos, elaborados a partir da información 

obtida en diversas fontes e organizados mediante esquemas, mapas conceptuais e 

resumos. 

 Reflexión crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación para 

fomentar unha sensibilidade crítica fronte a elas. 
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Coñecemento da lingua 

 Identificación e uso reflexivo dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia 

interna (repetición, elipse e deixe) favorecendo a autonomía na revisión dos propios 

textos. 

 Análise e uso dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos (sintagmas) para o 

cambio de categoría. 

 Recoñecemento dos esquemas semántico e sintáctico da oración, construción e 

transformación de enunciados. 

Lingua e sociedade 

 Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

 Comprensión da situación sociolingüística de Galicia a través da presenza da lingua 

galega nos principais ámbitos e contextos, e dos factores de normalización, con 

emprego dos medios e das tecnoloxías da información, que permitan abordar e 

superar prexuízos lingüísticos. 

Educación literaria 

 Lectura de novelas e relatos do século XX e XXI en lingua galega. 

 Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: visión de 

películas, contextualización, e identificación dos seus elementos narrativos, 

lingüísticos e formais. 

 Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballos na 

aula. 

 Aproveitamento autónomo dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais. 

Unidade 8: A lingua literaria. 

Comunicación oral 

 Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, velocidade, pausas e 

entoación) e non verbais (acenos e movementos) na intervención oral planificada. 
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 Exposición da información tomada dos medios de comunicación (mediante resumos 

previamente elaborados) contrastando os puntos de vista e as opinións expresadas e 

respectando as normas que rexen a interacción oral. 

 Utilización da lingua para tomar conciencia dos coñecementos, as ideas e os 

sentimentos propios e alleos, a para regular a propia conduta. 

Comunicación escrita 

 Comprensión de textos literarios procedentes de antoloxías glosarios, e outras fontes 

de información. 

 Composición de textos, en soporte impreso ou dixital, organizados segundo modelos 

estudados ata agora (o relato...). 

 Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e de buscadores virtuais para 

obter, seleccionar e organizar a información. 

 Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas, como a identificación do tema 

dun texto escrito facendo interferencias que favorezan a súa contextualización. 

Coñecemento da lingua 

 Identificación e uso reflexivo dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia 

interna (repetición, elipse e deixe) favorecendo a autonomía na revisión dos propios 

textos. 

 Análise e uso das formas gramaticais (adverbio, locucións e preposicións). 

 Recoñecemento dos esquemas semántico e sintáctico da oración, construción e 

transformación de enunciados. 

 Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas estudadas, empregando os 

termos apropiados na explicación sobre o uso. 

 Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como 

parte do proceso de aprendizaxe (fixar novas prioridades, planificar de novo o 

tempo etc), 

Lingua e sociedade 

 Coñecemento xeral da situación sociolingüística das linguas de España. 
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 Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos 

documentos científicos e académicos e na literatura. 

Educación literaria 

 Lectura de novelas e relatos do século XX e XXI en lingua castelá. 

 Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: visión de 

películas, contextualización, e identificación dos seus elementos narrativos, 

lingüísticos e formais. 

 Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballos na 

aula. 

 Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de 

pracer e coñecemento doutros mundos, outros tempos e outras culturas. 

10.3.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Módulo 3 

1. Identificar o tema, a idea principal e as secundarias de textos propios dos medios de 

comunicación e da publicidade, así como sintetizar o contido fundamental dunha 

exposición académica oral.  

2. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á experiencia 

do alumnado adulto. Contrastaranse os diferentes puntos de vista e as opinións 

expresadas nos medios de comunicación e nas mensaxes publicitarias. Avaliarase 

tamén a participación en traballos colaborativos e en simulacións (de entrevistas, de 

anuncios de publicidade), respectando as regras correspondentes.  

3. Producir textos propios dos medios de comunicación (noticias, editoriais, entrevistas, 

crónicas, cartas ao director) e dos ámbitos social e académico. Usaranse con 

autonomía os modelos propostos na aula. Valoraranse especialmente a planificación 

e a revisión deses textos, así como a súa coherencia e cohesión e a riqueza do léxico 

empregado.  

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar a 

comprensión dos propios textos e para compoñelos e revisalos de xeito 

progresivamente autónomo.  
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5. Utilizar os medios de comunicación para comprender e analizar o uso das dúas 

linguas na comunidade autónoma. Recoñecer as causas da diversidade lingüística e 

dos procesos sociolingüísticos.  

6. Ler, escoitar ou ver con regularidade obras literarias ou adaptacións delas e 

desenvolver o criterio lector. Expoñer a opinión persoal sobre a lectura ou o visionado 

realizados. Valorarase se o alumnado adulto identifica a estrutura das obras, o seu 

punto de vista e a linguaxe utilizada.  

7. Seleccionar e analizar criticamente a información relevante en textos orais e escritos 

en diferentes soportes, para usala nas producións propias, especialmente en traballos 

académico adecuados ao nivel.  

8. Realizar explicacións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á 

experiencia do alumnado adulto con axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 

Avaliarase tamén a participación en traballos colaborativos e en simulacións (de 

entrevistas, de anuncios de publicidade), respectando as regras correspondentes.  

9. Escribir textos propios da vida cotiá (normas e instrucións de uso, correos electrónicos, 

intervencións en chats...), textos propios das relacións sociais, dos medios de 

comunicación e do ámbito académico, tendo como referencia os modelos 

propostos na aula e expresando con claridade as propias opinións razoadas. 

Planificar e revisar autonomamente os ditos textos para asegurar a súa coherencia, 

cohesión, corrección e precisión léxica4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as 

normas do uso lingüístico, utilizando a terminoloxía lingüística axeitada, para mellorar 

a comprensión e para compoñer e revisar de xeito autónomo os propios textos.  

10. Utilizar a información que ofrecen as TIC para comprender e analizar o uso das 

linguas de Galicia. Identificar as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes 

da historia social da lingua galega; extraer os trazos principais que definen a actual 

situación sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os condicionamentos 

da valoración e o uso social do galego.  

11. Elaborar textos de intención estética a partir dos modelos lidos, comprendendo os 

recursos expresivos que se empreguen. Situar os autores relevantes e as súas obras no 

seu contexto histórico e literario. Realizar un traballo de información e de síntese.  

Módulo 4 

1. Identificar os temas e a organización de textos tomados dos medios de 

comunicación (debates, faladoiros) e de situacións comunicativas simuladas 
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(entrevistas de traballo...). Participar de forma construtiva en diversas situacións 

comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) respectando as regras que as 

rexen.  

2. Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de informacións de actualidade, 

contrastando os diferentes puntos de vista e as opinións expresadas en distintos 

medios audiovisuais.  

3. Compoñer textos propios da vida cotiá, das relacións profesionais e sociais e do 

ámbito académico. Tomaranse como referencia os modelos propostos na aula e 

expresaranse con claridade, coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica as 

opinións propias. Valorarase especialmente se se planifican e revisan eses textos.  

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar a 

comprensión e para compoñer e revisar con autonomía os propios textos.  

5. Comprender e analizar o uso das dúas linguas da comunidade nos distintos 

documentos de tipo profesional e administrativo. Identificar as causas e as 

consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 

comezos do século XX; extraer os trazos principais que definen a actual situación 

sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os condicionamentos da 

valoración e uso social do galego; utilizar as linguas da comunidade con fluidez e 

normalidade nos máis diversos contextos comunicativos6. Utilizar os coñecementos 

literarios estudados para comprender mellor e valorar os fragmentos literarios ou as 

obras lidos. Atenderase ao uso de temas recorrentes, ao valor da linguaxe poética, 

xéneros utilizados, formas literarias e estilos.  

6. Identificar o tema, a idea principal e as secundarias, a tese e os argumentos de 

textos propios do ámbito académico. Participar en diversas situacións comunicativas 

respectando as regras correspondentes, e valorando o diálogo como medio de 

resolución de conflitos.  

7. Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de informacións de actualidade. 

Diferenciar a información da opinión e da persuasión, e participar de forma 

construtiva en debates, traballos colaborativos etc., respectando as regras 

correspondentes. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación.  
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8. Expoñer, resumir e comentar textos do ámbito académico, en soporte papel ou 

dixital, nun rexistro adecuado, con secuencias coherentes, respectando as normas 

gramaticais e ortográficas e utilizando a planificación e a revisión de textos.  

9. Recoñecer os mecanismos gramaticais da lingua e coñecer e usar a terminoloxía 

lingüística adecuada.  

10. Coñecer a diversidade lingüística de España, analizando os factores que 

inciden na relación das linguas da nosa comunidade e reflexionando sobre a 

situación plurilingüe de Galicia; analizar criticamente os condicionamentos da 

valoración e do uso social do galego; utilizar as linguas da comunidade con fluidez e 

normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 6. Amosa, a través dun 

traballo persoal de síntese ou recreación, en soporte papel ou dixital, que se 

coñecen as relacións que hai entre os autores/as das obras lidas ou visionadas, e o 

seu contexto, expoñendo unha valoración persoal; valorar as innovacións dos 

xéneros e as formas na literatura contemporánea.  

10.4. SECUENCIA DE CONTIDOS  

O ámbito lingüístico ten como finalidade fundamental o desenvolvemento da competencia 

comunicativa do alumnado e a capacidade de interaccionar nas diversas situacións de 

comunicación. Os contidos que marcarán as pautas deste bloque e que servirán de núcleos 

organizadores son os relacionados coa comprensión de textos e produtos en xeral dos 

medios de comunicación escrita e audiovisual, coa súa análise, e coa construción de textos 

seguindo as características formais dos que aparecen neses medios. 

Os contidos están agrupados en catro módulos. Cada un destes módulos está distribuído en 

dous bloques que se compoñen de varios temas. O noso Departamento este curso impartirá 

os módulos III e IV. 

Ámbito Módulo Bloque Unidade Duración 

LINGÜÍSTICO 

GALEGO 

E 

CASTELA 

 

 

 

3 

 

1.Imos ao 

quiosco. 

9. Os medios de 

comunicación 

16 períodos lectivos 

10. A Publicidade. 16 períodos lectivos 

 11. Usamos as TIC 16 períodos lectivos 
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2. @puntonós. 12. Usamos as TIC II 16 períodos lectivos 

 

 

4 

 

3. As cousas de 

palacio. 

13. A comunicación 

persoal. 

16 períodos lectivos 

14. A comunicación 

profesional 

16 períodos lectivos 

 

4. Toda unha 

vida 

15. A lingua como 

instrumento de 

aprendizaxe. 

16 períodos lectivos 

16. A lingua literaria 16 períodos lectivos 

 

10.5. MÍNIMOS ESIXIBLES  

 Amosar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, que fagan 

posible a consecución das destrezas nos distintos aspectos de cada tema. 

 Acadar os contidos teóricos máis esenciais da gramática, con fin de utilizar máis 

conscientemente a lingua e mellorar a súa competencia lingüística. 

 Lectura completa das obras propostas para cada módulo. 

 Recoñecer os textos fundamentais para a comunicación persoal, profesional e 

social. 

 Coñecer as regras de coherencia morfosintáctica e de corrección ortográfica da 

lingua estándar, e aplicalas a todas as producións textuais do curso. 

 Realizar todas aquelas tarefas que o profesorado encomende e que vaian 

encamiñadas á aprendizaxe da materia. A non realización inxustificada de 

exercicios, traballos ou probas obxectivas será causa suficiente para non aprobar ou 

modificar a nota da avaliación. 

 Identificar o tema, a idea principal e as secundarias de textos propios dos medios da 

comunicación e da publicidade, así como sintetizar o contido fundamental dunha 

exposición. 

 Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á experiencia 

do alumnado adulto. 
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 Escribir textos propios da vida cotiá, e textos propios das relacións sociais, dos medios 

de comunicación, e elaborar textos con intención estética a partir de modelos lidos. 

 Expoñer, resumir e comentar textos pertencentes a tipoloxía textual e diferentes 

períodos literarios. 

 Coñecer a diversidade lingüística de España, analizando os factores que inciden na 

relación das linguas da nosa comunidade e reflexionando sobre a situación 

plurilingüe de Galicia. 

10.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación do alumnado responderá aos seguintes criterios: 

20%. Traballo na aula e actitude (interese, participación, colaboración...). 

20%. Lectura das obras propostas para cada módulo. 

60%. Probas escritas e orais, probas obxectivas. 

III. PARTE XERAL II 

11. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

De acordo coas liñas marcadas no Plan Lector do centro, e co fin de facilitar a consecución 

dos obxectivos, trataremos de: 

- Elevar o índice de lectura, especialmente naqueles alumnos cuxa situación cultural e 

económica non favoreza a súa autonomía lectora. 

- Lectura practicamente diaria de textos, de carácter literario ou non literario, e 

realización de actividades, máis ou menos guiadas dependendo o nivel de ensino, que 

levan a cabo para analizar o seu contido e reflexionar críticamente sobre o mesmo. En 

todos os cursos promoverase a consolidación de hábitos de lectura e traballarase pola 

consecución de lectores competentes. O desenvolvemento dunha competencia lectora 

progresivamente máis madura fará posible unha análise máis crítica do contido dos 

textos, algo que deberá ser especialmente atendido nos cursos de bacharelato e 

potenciada na materia de PICT en 2º de bacharelato. Lectura frecuente de textos 

argumentativos da prensa escrita, como tarefa esencial en 2º de Bacharelato ao ser o 

comentario crítico dun texto deste xénero e ámbito uno dos exercicios centrais do 

exame de Lingua castelá e literatura de ABAU. 
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- Encontros cos autores das obras de literatura xuvenil que o alumnado ten como lectura 

obrigatoria. En cursos pasados realizouse unha charla-coloquio con Sonia Mirón sobre as 

súas novelas, lectura obrigatoria en 1º, 2º e 3º de ESO. É intención do departamento 

expor sempre que sexa posibles actividades deste tipo, revisando tamén, se é necesario, 

a lista de lecturas obrigatorias para aproveitar os encontros con autores que algunhas 

editoriais ofrecen aos centros educativos 

- Favorecer a consideración do libro e a lectura como goce e enriquecemento persoal. 

- Facilitar o acceso á lectura. Todos os compoñentes do Departamento colaboramos no 

Plan Lector e na Dinamización da Biblioteca. 

- Impartimos algunhas clases semanais na propia biblioteca, rodeados de libros ao 

alcance da man. 

- Colaboración coa coordinación do Clube de Lectura Na Raia.. 

- Nas nosas clases de literatura facemos lecturas colectivas en voz alta e comentadas, 

lectura silenciosa, comentario e reflexión sobre obras completas e fragmentos. 

- Asemade, dentro do Plan Lector hai unha hora semanal en 1º e 2º de ESO de lectura en 

silencio, coordinada polo Equipo de Biblioteca. (Suspendido curso 2020-2021). 

- A dinamización da web da bibliotrega e as RRSS lévallas a nosa compañeira de 

departamento Carme Pernas Díaz con unha adicación dunha hora semanal. 

12.TRATAMENTO DO FOMENTO DAS T.I.C. 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula é una 

peza clave na educación e formación das novas xeracións. O alumnado traballa cos 

ordenadores con grande familiaridade: buscan información, realizan traballos ou 

actividades interactivas, e preparan exposicións orais con proxeccións en pantalla dixital. 

O IES A Sangriña, centro TIC, está altamente dotado de equipos informáticos: 

 En todas as aulas hai un ordenador, un canón proxector e en case todas encerados 

dixitais. 

 Hai ordenadores dispoñibles nos recreos para o alumnado na biblioteca. 

 O Departamento conta cun espazo virtual moodle, na aula virtual do centro, na que o 

Departamento dispón de aulas virtuais para traballar co seus alumnado. Nos últimos 

anos a maioría dos membros do Departamento seguiron cursos e participaron en 
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seminarios sobre a aplicación das novas tecnoloxías ao ensino (uso de programas e 

aplicacións variados como blogues, aulas virtuais, creación de páxinas webs, manexo 

da lousa dixital, etc.). Esta familiaridade coas novas tecnoloxías permítenos integralas na 

nosa práctica docente (integración que, por suposto, sempre pode ser máis e mellor 

rendibilizada) e conseguir así obxectivos concretos como os que fomos propoñendo 

para os diversos cursos, e que a continuación recollemos:  

o Manexar diversos tipos de dicionarios online.  

o Utilizar bibliotecas virtuais e visitar páxinas web para ampliar contidos 

gramaticais e/ou literarios.  

o Familiarizarse coa consulta e lectura de xornais na súa edición dixital.  

o Confeccionar traballos académicos escritos e presentalos ben estruturados e 

adecuados ao nivel de escrita exisible, integrando neles a información 

extraída da rede e coñecendo o fundamental da ferramenta de procesador 

de textos.  

o Realizar exposicións orais con apoio audiovisual: páxinas web, programas 

depresentaciones, etc.  

o Participar nos distintos blogues que o profesorado utilice nas súas aulas, a 

través de comentarios ou da creación de textos destinados a su publicación 

en devandito medio audiovisual. 

 Na aula de audiovisuais contamos con TV, DVD, equipo de son, ordenador e proxector 

con pantalla. 

 O salón de actos está dotado con equipo de son, ordenador e proxector con pantalla. 

 Temos a posibilidade de impartir unha ou dúas sesións semanais nunha aula 

informatizada cun ordenador por alumno. 

13. METODOLOXÍA  

As clases desenvolvernase de xeito participativo e dinámico, e nelas abordaranse: 

Lectura intelixente 

O profesorado dirixirá a lectura en voz alta de diversos textos e axudará a desentrañar o seus 

significados. Valorarase a memorización e recitado de poemas. 
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Elaboramos listas abertas e renovables de libros para lectura individual. Os alumnos elixirán 

aqueles que sexan do seu gusto e realizarán un comentario escrito ou ben una exposición 

oral. 

Corrección na escrita 

Incidirase en cuestións de estilo, na ortografía, acentuación e léxico. O mellor método será a 

constante repetición, por parte do profesorado, das normas ortográficas, e por parte do 

alumnado, a copia das faltas corrixidas, non como castigo, senón como método 

considerado eficaz. 

En canto á redacción elegante e coherente, o alumnado debe escribir toda clase de 

textos; cantos máis, mellor. Isto supón unha tarefa inxente para o profesorado, pero a 

corrección de probas, entregadas no menor prazo posible e comentadas ao alumnado, 

servirá de aprendizaxe máis que de simple puntuación. 

A esixencia de utilización continua do dicionario será a mellor axuda. 

Lingua oral 

Ademais da corrección dos erros de expresión oral en que incorran os alumnos durante o 

normal desenvolvemento da clase, pediráselles que preparen exposicións orais sobre temas 

literarios, lingüísticos ou de actualidade; sos ou en grupo. 

Coñecementos teóricos 

Os estudos gramaticais abordarémolos para mellorar expresión e desenvolver a capacidade 

analítica, reflexiva e metalingüística do alumnado. En canto á Literatura, coñecementos 

básicos sobre o legado literario español; pero, sobre todo, lectura de obras e fragmentos. 

No ámbito de PMAR e na ESA, ademais de todo o exposto, empregaranse métodos activos 

e participativos, especialmente o traballo por proxectos (ABP), a elaboración de traballos, 

tarefas en equipo, planificación de actividades de libre elección etc. Fomentarase o sentido 

práctico e funcional das aprendizaxes no ámbito, ensinando aos alumnos, de xeito explícito, 

a súa posible utilidade na vida cotiá. O traballo neste ámbito buscará potenciar, de maneira 

especial, a adquisición de procedementos e, sobre todo, de estratexias e habilidades para 

a aprendizaxe.  

 

14. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Libros de lectura: 

O alumnado deberá ler, con carácter obrigatorio, como mínimo tres libros cada curso (un 

por avaliación), e todos os que queira voluntariamente. O peso desta lectura no sistema de 

avaliación queda detallado no apartado correspondente á avaliación. 

Cada profesor orienta o seu alumnado con listaxes e suxestións de lectura axeitadas á idade 

e aos obxectivos recollidos nesta programación. 

Libros de texto: 

Os libros de texto empregados son os que se detallan no cadro adxunto. O resto de niveis e 

ensinanzas que carecen de libro de texto contan cuns apuntamentos fotocopiables, 

elaborados polo profesorado. 

Alén destes materiais, o profesorado, como foi dito, emprega habitualmente as aulas virtuais 

moodle e cesga, os blogues, o encerado dixital, material fotocopiable, recursos da Internet, 

prensa, revistas, vídeos etc. 
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15.LIBROS DE TEXTO 2019-2020.  

CURSO TÍTULO COMPLETO ANO DE 

EDICIÓN 

LINGUA AUTOR/A EDITORIAL ISBN VIXENCIA OBSERVACIÓNS 

1º ESO Lengua castellana y 

literatura 1º ESO. 

2015 Castelán Pilar Pérez 

Esteve et al. 

SM 978-84-675-7593-4 Desde 2015-

2016 

 

2º ESO Lengua castellana y 

literatura 2º ESO. 

2016 Castelán  José Manuel 

Blecua et al. 

SM 978-84-675-8679-4 

 

 

Desde 2016-

2017 

 

3º ESO Lengua castellana y 

literatura 3º ESO. 

2015 Castelán  Felipe Zayas et 

al. 

SM 978-84-675-7620-7 Desde 2015-

2016 

 

4º ESO Lengua castellana y 

literatura 4º ESO. Serie 

libro abierto. 

2016 Castelán Rafael Díaz 

Ayala et al. 

Santillana 978-84-680-3043-2 

 

 

Desde 2016-

2017 

 

1º BACH. Lengua castellana y 

literatura 1º 

BACHILLERATO 

2015 Castelán Gómez 

Torrego, José 

M. Blecua 

SM  Desde 

2015-2016 

 

2º BACH.        Sen libro de texto. O 

profesorado facilitará 

material 

fotocopiable/imprimibl

e a principio de curso. 

ITI        Sen libro de texto. 
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TEATRO        Sen libro de texto. 

LITERATU

RA 

UNIVERS

AL 

       Sen libro de texto. 

PICT        Sen libro de texto. 

ESA III/IV        Sen libro de texto. 
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16. AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO, DA 

PROGRAMACIÓN E DA PRÁCTICA DOCENTE. 

Procedementos para avaliar a propia programación 

Cada profesor avaliará, nas sesións de avaliación, os procesos de ensinanza e a súa 

práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, cos logros dos 

obxectivos de etapa e o desenvolvemento das competencias. Analizaranse os logros 

de cada alumno e as medidas de atención á diversidade. Tamén a organización da 

aula e o aproveitamento dos recursos. 

Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia para a nosa 

actuación pedagóxica, que proporcione ao alumno información sobre o seu proceso 

de aprendizaxe. 

Constancia de que o alumnado está informado 

Ao comezo de cada curso, este departamento, a través dos profesores, informará a 

cada grupo dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación esixibles para obter unha 

valoración positiva da materia, así como dos criterios de cualificación, os instrumentos 

de avaliación de aprendizaxe, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, 

así como das medidas de reforzo e recuperación previstas. 

 

17. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Para a análise do proceso de ensino e a práctica docente distinguimos catro 

aspectos:  

I) Motivación para a aprendizaxe: accións concretas que invitan ao alumno a 

aprender.  

II) Organización do momento de ensino: dar estructura e cohesión ás diferentes 

secuencias do proceso de ensino-aprendizaxe  

III) Orientación do traballo dos alumnos: axuda e colaboración que se efectúa para 

que os alumnos logren con éxito as aprendizaxes previstas. 

IV) Seguimento do proceso de aprendizaxe; accións de comprobación mellora do 

proceso de aprendizaxe (ampliación, recuperación, reforzo...).  
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Estes catro aspectos están teóricamente diferenciados aínda que se entrecruzan na 

práctica. Os aspectos a avaliar entón, serán os relacionados coa planificación 

(deseño da programación), o desenvolvemento (información, motivación, actividades 

na aula, recursos e organización da aula, instruccións…) e a avaliación.  

Os indicadores de logro que empregaremos son os que seguen:  

PLANIFICACIÓN  

1. A programación está deseñada en relación co currículo establecido no decreto 

86/2015.  

2. A programación está redactada cunha linguaxe clara.  

3. Temporalizo os estándares de aprendizaxe trimestralmente, establecendo unha 

relación entre os obxectivos e as competencias clave.  

4. Establezo de modo explícito os criterios, procedementos e instrumentos de 

avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguemento do progreso dos 

alumnos e comprobar o grao de consecución dos estándares e competencias.  

5. Realizo a planificación con cada grupo tendo en conta a programación da 

materia. 

6. Selecciono e secuencio os contidos da Programación de aula cunha distribución e 

unha progresión adecuada ás características de cada grupo de alumnos.  

7. Adopto estratexias e programo actividades en función dos obxectivos didácticos, 

en función dos distintos tipos de contidos e en función das características dos alumnos.  

8. Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, 

materiais, de tempo, de espazo, de agrupamentos...) axustados á programación 

didáctica e, sobre todo, axustando sempre, o máis posible ás necesidades e intereses 

dos alumnos.  

9. Teño previstas as actividades de recuperación para o alumnado que non acadou 

os obxectivos.  

10. Teño en conta a diversidade á hora de facer a programación.  

11. A programación concreta os elementos transversais a traballar en cada curso.  
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12. A programación establece de modo explícito actividades complementarias e 

extraescolares.  

13. Planifico a miña actividade de modo coordinado co profesorado do 

departamento.  

14. Planifico a miña actividade educativa de forma coordinada co resto do 

profesorado (xa sea por nivel ou departamentos).  

DESENVOLVEMENTO  

Información  

1. Informo aos alumnos dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de 

avaliación.  

2. Informo ás familias dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de 

avaliación. Motivación inicial dos alumnos:  

3. Presento ou propoño un plan de traballo, explicando a súa finalidade, antes de 

cada unidade. 

4. Plantexo situacións introdutorias previas ao tema que se vai tratar (traballos, 

diálogos, lecturas...)  

Motivación ao longo de todo o proceso 

5. Manteño o interese do alumnado partindo das súas experiencias, cunha linguaxe 

clara e adaptada.  

6. Comunico a finalidade das aprendizaxes, a súa importancia, funcionalidade, 

aplicación real...  

7. Dou información dos progresos acadados, así como das dificultades atopadas. 

Presentación dos contidos (conceptos, procedemientos e actitudes) 

8. Relaciono os contidos e actividades cos intereses e coñecementos previos dos meus 

alumnos.  

9. Estruturo e organizo os contidos dando una visión xeral de cada tema (qué teñen 

que aprender, qué é importante, ...) 

10. Facilito a adquisición de novos contidos a través dos pasos necesarios, 

intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, exemplificando, ...  
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Actividades na aula  

11. Plantexo actividades que aseguran a adquisición dos estándares previstos e as 

habilidades e técnicas instrumentais básicas.  

12. Propoño aos meus alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, 

de motivación, de desenvolvemento, de síntese, de consolidación, de recuperación, 

de ampliación e de avaliación).  

13. Proporciono información ao alumnado sobre a execución das tarefas e cómo 

melloralas.  

14. No caso de que os logros acadados polo alumnado sexan insuficientes, propoño 

novas actividades que faciliten a súa adquisición.  

15. No caso de que os logros sexan acadados nun breve período de tempo, propoño 

novas actividades que faciliten un maior grado de adquisición.  

16. Propoño actividades que posibiliten acadar distintos graos de execución. 17.Teño 

en consideración as indicacións do departamento de orientación no caso de ter que 

adoptar medidas co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  

18. Nas actividades que propoño existe equilibrio entre as actividades individuais e 

traballos en grupo.  

19. Á hora de constituir grupos reducidos, teño en conta os seguintes criterios: niveis 

homoxéneos ou hetereoxéneos, a sorteo…  

20. Á hora de realizar actividades teño en conta as dinámicas cooperativas.  

Recursos e organización da aula 

21. Reparto o tempo adecuadamente: (breve tempo de exposición e o resto del 

mismo para as actividades que os alumnos realizan na aula).  

22. Adopto distintos agrupamentos en función do momento, da tarefa a realizar, dos 

recursos a utilizar... etc, procurando sempre un adecuado clima de traballo.  

23. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuais, informáticos, técnicas de 

aprender a aprender...), tanto para a presentación dos contidos como para a 

práctica dos alumnos, favorecendo o uso autónomo por parte dos mesmos.  

Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos: 
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 24. Comprobo, de diferentes modos, que los alumnos comprenderon a tarefa que 

teñen que realizar: facendo preguntas, facendo que verbalicen o proceso, ...  

25. Facilito estratexias de aprendizaxe: cómo solicitar axuda, cómo buscar fontes de 

información, pasos para resolver cuestións, problemas, os animo e me aseguro da 

participación de todos....  

Clima da aula  

26. As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da aula e as que éstos 

establecen entre sí son correctas, fluidas e dende unhas perspectivas non 

discriminatorias.  

27. Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de todos e 

reacciono de forma ecuánime ante situacións conflictivas.  

28. Fomento o respeto e a colaboración entre los alumnos e acepto as súas 

suxerencias e aportacións, tanto para a organización das clases como para as 

actividades de aprendizaxe.  

29. Proporciono situacións que facilitan aos alumnos o desenvolvemento da 

afectividade como parte da súa Educación Integral.  

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe:  

30. Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, actividades propostas (dentro e fóra 

del aula, adecuación dos tempos, agrupamentos e materiais empregados).  

31. Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas e cómo pode 

melloralas e favorezo procesos de autoavaliación e coavaliación.  

Diversidade  

32. Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos, os seus ritmos de aprendizaxes, 

as posibilidades de atención, etc,e en función deles, adapto os distintos momentos do 

proceso de ensino-aprendizaxe (motivación, contidos, actividades, ...).  

33. Coordínome con outros profesionais (profesores de apoio, equipo de Orientación 

Educativa e Psicopedagóxica, Departamentos de Orientación), para modificar e/ou 

adaptar contidos, actividades, metodoloxía, recursos  aos diferentes ritmos e 

posibilidades de aprendizaxe.  

AVALIACIÓN  
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1. Participo activamente nas sesión de avaliación, á hora de tomar decisión no 

tocante a: promoción do alumnado, adopción de medidas de atención á 

diversidade. 

2. Teño en conta o procedemento xeral de avaliación en relación co establecido na 

programación.  

3. Realizo unha avaliación inicial ao comezo do curso.  

4. Establezo criterios obxectivos para avaliar a aprendizaxe do alumno. 5. Ao avaliar 

unha actividade en equipo, ademáis da cualificación global, cada membro do grupo 

obtén outra individual que é o reflexo da súa contribución persoal. 

6. Utilizo diferentes rexistros de recollida de datos: listas de cotexo, guía de 

observación, diarios e probas. 

7. Emprego diferentes procedementos e instrumentos de avaliación: coherentes cos 

estándares de aprendizaxe, adaptados á diversidade dos alumnos diferentes segundo 

os contidos traballados. 

8. Emprego a autoavaliación do alumnado. 

 

18. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

A materia de Lingua castelá e literatura ten un carácter claramente progresivo ao 

longo de toda a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato. A gran maioría 

dos seus contidos e competencias se solapan, reitéranse e teñen continuidade ao 

longo de todos os cursos, aínda que, evidentemente, con lóxicas diferenzas de 

amplitude e profundidade en función do nivel cursado. Tendo en consideración este 

feito, resulta claro que o seguimento da materia que o alumno cursa na actualidade 

constitúe en si mesmo unha preparación para a adquisición e o reforzo dos contidos e 

competencias da materia pendente. O profesorado estará sempre atento ás posibles 

dificultades dos alumnos coa materia pendente do curso anterior (como o ha de estar 

no caso de todo o alumnado), resolverá calquera dúbida que a leste xúrdalle, 

orientaralle sobre os contidos e competencias que constitúan mínimos para a 

superación da materia pendente e, se se considera necesario, propoñeralle e 
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proporcionará exercicios e actividades complementarias para a adecuada 

adquisición dos mesmos. 

O sistema de recuperación e avaliación das materias pendentes do noso 

Departamento ten en conta, por tanto, o mencionado carácter reiterativo e 

progresivo dos contidos e competencias da materia de Lingua castelá e literatura, 

especialmente na ESO, tal e como se evidencia nos instrumentos e os criterios de 

avaliación adoptados para constatar a superación das mesmas que se detallan a 

continuación 

 

Alumnos de ESO con Lingua castelá y literatura pendente de cursos anteriores. 

a) Alumnos sin ACS no curso actual. É a situación máis habitual. O seguimento e 

valoración do alumnado da ESO coa materia pendente de cursos anteriores farase da 

seguinte maneira:  

 O profesor realizará un seguimento e control da evolución do alumno coa 

materia pendente co obxectivo prioritario de integralo no curso de referencia, 

posto que o carácter progresivo da materia fai posible adquirir os 

coñecementos e competencias que o alumno non adquiriu no curso anterior. 

O alumno aprobará automaticamente a materia pendente se logra superar as 

dúas primeiras avaliacións do curso actual ou, na súa falta, consegue en 

ambas unha nota igual ou superior a 4. Neste caso superará a materia 

pendente sen que deba concorrer a ningún exame específico nin teña que 

realizar ningún tipo de actividades adicionais. A cualificación da materia 

pendente será a mellor destas dúas notas: un 5 ou a mesma cualificación 

obtida en xuño na materia do curso actual. 

 Se, pola contra, a progresión do alumno no curso actual non é positiva (non 

chega polo menos ao 4 nos dous primeiros trimestres), o alumnado deberá 

realizar na data oficial establecida polo Centro, un exame dos contidos da 

materia pendente. A nota do exame constituirá o 100% da súa nota final. Os 

alumnos que non superen a materia en xuño deberán realizar na convocatoria 

de setembro un exame de estrutura similar ao que realizaron na convocatoria 

ordinaria da materia pendente. 

b) Alumnos con ACS no curso actual. Un caso especial constitúeno os alumnos da ESO 

aos que se lles realiza unha ACS no curso actual e que teñen pendente a materia do 

curso anterior. Pódense presentar, á súa vez, dúas situacións:  
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• Alumnos con ACS no curso actual que xa tiñan (e non superaron) a ACS o curso 

anterior: Dadas as especiais características deste alumnado, e debido a que 

manteñen neste curso a mesma ACS do curso anterior, estes alumnos terán na materia 

pendente a mesma cualificación que obteñan na materia do curso actual. 

• Alumnos con ACS no curso actual que non tiñan ACS no curso anterior: Aínda que a 

materia pendente (sinACS) e a actual (conACS) son distintas, é obviamente a ACS do 

curso actual, adaptada á súa necesidades educativas, a que debe primar na 

avaliación da súa progresión académica na ESO. Polo tanto, tampouco neste caso 

ten sentido que estes alumnos realicen o exame dos contidos da materia pendente, 

xa que estes están afastados dos que, recollidos na ACS actual, considéranse 

adecuados ás súas capacidades. En consecuencia, e co fin de beneficiar a súa 

progresión académica, estes alumnos superarán cun 5 a materia pendente se 

obteñen unha avaliación positiva da ACS do curso actual. No caso de que non 

superen esta ACS, a súa nota na materia pendente será a mesma que na materia con 

ACS do curso actual. Por tanto, todos os alumnos con ACS que superen a materia do 

curso actual verán superada automaticamente a materia pendente do curso anterior. 

No caso de que non o consigan, deberán presentarse na convocatoria extraordinaria 

ao exame da materia actual. Como na convocatoria ordinaria, a cualificación da 

materia actual aplicarase tamén á materia pendente.  

Alumnos de 2º de Bacharelato coa materia de 1º de Bacharelato pendente.  

O profesor da materia de Lingua castelá e literatura II de 2º Bach. estará a disposición 

deste alumnado para solucionar calquera dúbida que lle poida xurdir sobre a materia 

pendente e, se se considera conveniente, ofrecerlle exercicios e actividades para 

practicar os contidos obxecto de avaliación. O procedemento para avaliar a materia 

de Lingua castelá e literatura I, de 1º de Bach. pendente será o seguinte: Ao longo do 

curso realizaranse dous exames:  

• Primeiro exame (a finais de xaneiro ou principios de febreiro, na data fixada 

oficialmente polo Centro): Abordará en exclusiva os contidos do bloque de Educación 

literaria, que inclúe a historia da literatura e as lecturas obrigatorias. Estes contidos 

consideraranse superados se o alumno obtén neste parcial unha nota mínima de 5, ou 

tamén se obtén unha nota mínima de 4 a condición de que sexa compensada cunha 

nota mínima de 6 no segundo exame.  

• Segundo exame (a finais de marzo ou ao longo de abril, na data fixada oficialmente 

polo Centro):  
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- Os alumnos que obteñan no primeiro exame unha nota mínima de 4 poderán 

examinarse neste segundo exclusivamente de contidos de Lingua, correspondentes 

aos bloques de Comunicación e Coñecemento da lingua. 

 – En cambio, os alumnos que obtivesen no primeiro parcial unha nota inferior a 4 

deberán examinarse neste segundo da totalidade dos contidos da materia incluíndo 

de novo, por tanto, a literatura.  

•  ara superar a materia será necesario cumprir estas dúas condicións: (a) obter como 

mínimo unha nota media de 5 no conxunto da materia, ben sexa facendo a media 

dos dous exames parciais, ben sexa como nota do exame global; e ( b) alcanzar polo 

menos o 40% da puntuación máxima asignada nos exames a cada un dos tres bloques 

básicos de contidos en que se divide a materia: Comunicación, Coñecemento da 

lingua e Educación literaria, incluíndo neste último bloque tanto a historia da literatura 

como as lecturas obrigatorias.  

• A cualificación da materia pendente será, segundo os casos antes indicados e 

tendo en conta as observacións realizadas:  

- Cando se fixeron os dous exames parciais, a media das cualificacións de ambos. 

- Cando se fixo o exame global da materia, a nota obtida en leste.  

- Con todo, e tal como indicouse no apartado anterior, no caso de que se cumpra a 

condición (a) pero non a condición (b), a materia considerarase non superada e a 

cualificación do alumno será 4. 

 • Os alumnos que non superen a materia pendente en xuño deberán presentarse a 

un único exame na convocatoria extraordinaria de xullo. A estrutura do mesmo será 

similar á do exame global de marzo ou abril e para consideralo superado esixiranse as 

mesmas condicións. 

 

19. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E CONSEGUINTES 

MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS. 

A avaliación inicial realizarase durante as dúas primeiras semanas de clase para 

detectar o nivel do alumnado. Os resultados desta avaliación inicial reflectiranse no 

caderno de cada profesor.  
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Os instrumentos para a realización da dita avaliación son os que seguen:  

- Probas escritas. 

- Lecturas comprensivas e analíticas. 

- Actividades de gramática e redacción. 

- En 2º de bacharelato realizarase un exame tipo ABAU. 

 

20. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Para responder á diversidade natural do alumnado, o profesorado conta con diversas 

medidas de atención:  

Como medidas ordinarias ou adaptacións curriculares non significativas, realizaremos o 

reforzo educativo en todas as aulas e niveis. O profesorado terá que incidir naqueles 

contidos en que o alumnado amose un nivel menos homoxéneo, e ofrecer actividades 

de reforzo ou de ampliación ao alumnado que así o precise. A priori, podemos sinalar 

a corrección ortográfica, a comprensión e expresión, tanto oral como escrita.  

As medidas extraordinarias que se levarán a cabo este curso son: 

 Agrupamentos específicos, ou desdobramentos para realizar un reforzo 

educativo, en 1º, 2º e 3º de ESO.  

 Posibles adaptacións curriculares significativas, que se realizarán ao longo do 

mes de outubro, tras as avaliacións iniciais, para o alumnado que posúa un 

desfase curricular (cognitivo, sociolóxico, lingüístico). 

 Aulas de EL2 para o alumnado estranxeiro que, por diversas razóns, estude no 

centro durante este curso. 

Todas estas actuacións levaranse a cabo mediante:  

 • Introducción-motivación, para favorecer o interese e participación dos 

alumnos no aprendizaxe. 

  • Diagnóstico de coñecementos previos, que permitan expresar os seus 

acertos e erros conceptuais.  
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 • Consolidación, para contrastar e establecer relacións entre as novas ideas e 

as previas dos alumnos.   

 • De ampliación de autonomía, que axuden á adquisición de destrezas 

relacionadas co aprender a aprender. 

Alumnos con altas capacidades  

Segundo o establecido na Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as 

condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización 

obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a 

condicións persoais de sobredotación intelectual, un alumno poderá ser adiantado un 

ano durante a etapa de secundaria. A sobredotación intelectual dun alumno deberá 

ser acreditada mediante a avaliación psicopedagóxica correspondente, na cal 

deberá preverse que a medida de flexibilización do período de escolarización é 

adecuada para o desenvolvemento do equilibrio persoal e da socialización do 

alumno. 

Alumnos con necesidades educativas significativas. 

Cando as dificultades son xerais e permanentes levaranse a cabo adaptacións 

curriculares significativas en colaboración co Departamento de orientacióndel do IES, 

das cales quedará constancia no Departamento. Enténdese por estas as que 

consisten na eliminación de obxectivos xerais e contidos esenciais e a consecuente 

modificación dos respectivos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

avaliables. Cando o Departamento de Orientación teña diagnosticados aos alumnos 

con necesidades educativas especiais, o profesor respectivo establecerá as 

Adaptacións Curriculares máis adecuadas ás súas peculiaridades e características. 

Existe un modelo para as adaptacións curriculares que o profesor adaptará a cada 

alumno en concreto. En no devandito modelo estableceranse para cada alumno 

dunha maneira xeral:  

• Os antecedentes sociais, persoais e académicos do alumno. 

• Os recursos persoais e materiais con que se conta.  

• Os obxectivos que se pretenden conseguir. 

• Os contidos exisibles.  

• O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe.  

• A metodoloxía que se vai a empregar.  

• As posibles adaptacións das actividades de aula.  

• Os criterios de avaliación e criterios de cualificación que se van a aplicar.  
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Para o segumiento deste alumnado resulta especialmente importante a cooperación 

e coordinación efectiva co Departamento de orientación e, en concreto, co 

profesorado de Pegagoxía terapéutica que ocúpase do mesmo cando abandoana a 

aula de referencia.Neste sentido o Departamento considera esencial a planificación 

conxunta con este profesorado do proceso de desenvolvemento e seguimento de la 

ACS en canto ao establecimento de obxectivos prioritarios, a selección e 

desenvolvemento dos exercicios e actividades que se propoñan, e a aplicación dos 

instrumentos e criterios de avaliación correspondentes. Unha adecuada coordinación 

debería permitir unha aprendizaxe continua do alumno tanto nas sesión fóra da aula 

de referencia como naquelas que se desenvolven nesta, acadando deste xeito unha 

integración efectiva, tanto social como académica, deste alumnado no grupo, algo 

que non sempre é doado. 

 

Programa de reforzo.  

A detección de dificultades no alumnado e a necesidade de ofrecer a este un reforzo 

para que se produza a aprendizaxe constitúe unha das prioridades do profesorado. 

Deixando aparte o caso dos alumnos con necesidades educativas significativas, 

calquera alumno pode ter certas dificultades na materia, ben sexan puntuais, referidas 

a un aspecto concreto desta, ou ben máis xerais. Nestes casos o profesorado tratará 

de ofrecer ao alumnado unha atención máis personalizada (resolución específica de 

dúbidas, explicacións particularizadas, etc) e, se o considera convinte, a proposta de 

realización de exercicios e actividades suplementarias de reforzo dos contidos e 

competencias implicados. As dificultades especiais que algúns alumnos poden ter 

coas linguas poden facer conveniente a súa participación no programa de Reforzo 

con atribución horaria das áreas instrumentais básicas, o que comporta a exención de 

cursar a materia de Segunda lingua estranxeira. Nesta situación pódese atopar, por 

exemplo, o alumnado de primeiro curso que accede á Educación Secundaria 

Obrigatoria por imperativo legal, aquel que repite primeiro curso, aquel que 

promociona a 2° curso sen superar todas ou algunha das áreas instrumentais ou aquel 

que repite 2° curso.  

Aula de convivencia 

O Centro conta cunha Aula de convivencia inclusiva onde atender a aqueles alumnos 

que presenten unha conduta disruptiva durante as clases, que deban cumprir unha 

sanción por falta grave ou que necesiten reflexionar sobre a súa actitude. As funcións 

e o protocolo de funcionamento desta aula están recollidos na Normas de 
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Organización e Funcionamento do IES A Sangriña aprobadas durante o curso 

2018/2019. 

 

21. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

O ensino en valores continúa sendo unha das finalidades prioritarias da Educación, tal 

e como se pon de manifesto nos obxectivos desta etapa educativa e nos específicos 

de cada unha das súas distintas áreas de coñecemento. Tanto é así que estes valores 

cívicos e éticos se integran transversalmente en todos os aspectos do currículo. Son 

contidos socialmente valiosos, que teñen grande importancia tanto para o 

desenvolvemento humano e integral da persoa como para a sociedade en xeral. Pero 

nesta etapa da adolescencia son de suma importancia dado que é agora cando se 

desenvolve a personalidade, é agora cando se configuran as opcións de valor e as 

liñas e estilos de vida que previsiblemente pasarán á idade adulta. 

Nunha materia como Lingua Castelá e Literatura, baseada fundamentalmente nos 

factores e valores da comunicación humana, aparecen reflectidos a totalidade dos 

elementos transversais, dado que a lingua é un instrumento imprescindible para a súa 

transmisión. Pero educar en valores non consiste en amosar unha lista de virtudes, 

senón en aproximarse a elas desde a emoción. Por isto, parece máis que acertado 

traballalos principalmente desde os textos literarios en particular, e os produtos 

artísticos en xeral. Os textos literarios, pola súa parte, conectan (xa sexa directa ou 

indirectamente) co social, o político, o económico ou o científico. O contido de moitos 

textos (literarios e periodísticos principalmente, pero non só) invita a reflexionar sobre 

principios, comportamentos, feitos e actitudes que deben formar parte da educación 

integral do individuo.   

22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A máis importante actividade complementaria do departamento de Lingua e 

Literatura é fomentar a lectura pracenteira, libre, intelixente, continua no tempo, por 

parte do alumnado. 

Ademais, o Departamento de Lingua Castelá e Literatura adoita programar numerosas 

actividades culturais (viaxe a Almagro, saída ao cine, casas museo, charlas, encontros 

con escritoras e escritores…) que este curso, por mor da pandemia, non poderán 

organizarse. 
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Outras actividades nas que participamos: 

 Blogue da Bibliotrega e RRSS. Esteban Doiro. 

 Páxina web: Carme Pernas. 

 

23. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE 

MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA. 

Ao rematar o curso faremos unha revisión da programación en función dos resultados 

académicos. En primeiro lugar, debemos estudar os resultados académicos acadados 

polo noso alumnado e avalialos cos mesmos indicadores de logro que empregamos 

para avaliar ao alumnado. A continuación, analizaremos as causas deses resultados 

tratando de detectar os puntos da programación que se deben revisar se fose o caso.  

A avaliación da práctica docente realizarase mediante enquisas os alumnos e 

mediante a comparación de estadísticas co restante profesorado do curso durante as 

sesións de avaliación. 

Finalmente, decidiremos as medidas que tomaremos para mellorar eses resultados 

indicando que aspectos da programación se cambiarán. Pode suceder que as 

medidas correctoras non afecten á programación didáctica senón á programación 

de aula, caso no que se indicará e concretará cómo se vai modificar a práctica 

docente e a metodoloxía.  

 

Traballaremos este apartado completando a táboa que segue: 

 1 2 3 4 

Respectar a secuenciación e temporalización previstas 

das unidades didácticas 

    

Respectar o grao mínimo de consecución fixado para 

cada estándar 
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Seguir una estratexia metodolóxica común en todo o 

departamento 

    

Utilizar todos os materiais didácticos previstos     

Respectar o plan de avaliación inicial     

Respectar as pautas xerais establecidas para o 

proceso de avaliación continua 

    

Repectar os criterios establecidos para as 

recuperacións  

    

Respectar os criterios establecidos para a avaliación 

final 

    

Respectar os criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria 

    

Repectar os criterios establecidos para a avaliación 

das materias pendentes 

    

Establecer medidas de atención a diversidade cando 

sexan necesarias 

    

Informar ao titor/ra das dificultades na aprendizaxe do 

alumnado 

    

Realizar as actividades complementarias previstas     

Informar as familias sobre os criterios de promoción     

Integrar as tic no desenvolvemento da materia     

Realizar un seguimento continuado do 

desenvolvemento da programación 

    

1 Indica logro mínimo ou inexistente; 2, logro baixo; 3, logro importante; e 4, o logro 

total dexesado 

 

Modelo de táboa para a valoración de resultados 
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RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

ALUMNADO 

TOTAL 

Nº ALUMNOS 

APROBADOS 

Nº DE 

ALUMNOS 

SUSPENSOS 

PORCENTAX

E 

APROBADOS 

 

 

 

CUALIFICACIÓ

N DOS 

RESULTADOS 

  LOGRO EXCELENTE 

 

LOGRO BÓ 

 

LOGRO SUFICIENTE 

LOGRO INSUFICIENTE 

ANÁLISE DE 

RESULTADOS 

    

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

    

 

 

25. METODOLOXÍA DE TRABALLO QUE SE SEGUIRÁ NO CASO DE 

ENSINO A DISTANCIA. 

De ser necesario polas circunstancias actuáis, o profesorado deste Departamento 

continuará a docencia por medios telemáticos como as aulas moodle, classroom, 

viodeoconferencia por webex, correo electrónico ou mensaxería instantánea. 

Impartiranse aulas por videoconferenica, gravaranse explicacións e proporanse 

tarefas. As probas realizaríanse por medios telemáticos como moodle ou webex. O 

profesorado velará por que o alumnado faga seguimento. Cando se detecte falta de 

seguimento ou incluso de contacto co alumnado, axiña se informará á persoa titora 

para que se poña en contacto coa familia, e, de ser o caso, coa Xefatura de estudos.  
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Na medida do posible, seguirá sendo de aplicación o recollido nesta programación: 

procurarase seguir a temporalización, as porcentaxes e todos os criterios aquí 

recollidos. 

1.    ALICIA CORDEIRO 

A profesora terá habilitados na plataforma moodle do IES A Sangriña aulas virtuais 

para os niveis que imparte: 

● Aula virtual de LCL de 2º BACH. (A/B/C/D) 

● Aula virtual de Literatura Universal. 1º BACH.- D/E 

Na aula virtual de LCL de 2º Bach. os alumnos estarán separados por grupos 

(A/B/C/D). 

Estas aulas virtuais e o correo electrónico serán o medio empregado no caso de 

que sexa necesario unha ensinanza telemática motivada por un novo 

confinamento para continuar coa actividade lectiva e a comunicación 

alumnado-profesora, xa que permitirán salvar as distancias e manter pontes 

tecnolóxicos e emocionais. Nestas aulas publicaranse e facilitaranse diversos 

materiais, actividades, etc. Ademais tamén servirán para recoller as actividades 

dos propios alumnos e alumnas e corrixilas. No caso de que fose necesario podería 

facerse uso tamén de videoconferencias ou outros recursos. Na medida do posible 

intentarase trasladar a actividade da aula física á aula virtual.   

2.    ESTEBAN DOIRO PORTELA 

 O profesor ten habilitados na plataforma moodle do IES A Sangriña aulas virtuais 

para os niveis que imparte, aulas que serán a canle para a teledocencia nun 

suposto confinamento.  

3.    NOELIA MENDES ALONSO 

 A canle utilizada para comunicar tarefas e informacións relacionadas coa docencia 

serán a plataforma virtual Moodle onde a docente publicará os vídeos explicativos,   

tarefas e cuestionarios que o alumnado deberá resolver nun prazo limitado. As 

actividades, boletíns e calquera traballo do alumnado devolverase corrixido polas 

mesmas canles de comunicación.  
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Respecto ao alumnado con dificultades de acceso aos recursos dixitais, o proceso de 

aprendizaxe realizarase a través do correo electrónico persoal ou a plataforma de 

WhatsApp. A docente envíalle a tarefa ao correo electrónico, o alumno/a realiza a 

actividade no seu caderno e, ao rematar, entrégalla a docente mediante imaxes 

adxuntas que faciliten a súa corrección. 

4.    CARME PERNAS DÍAZ 

 A profesora ten habilitadas aulas virtuais en na plataforma moodle do IES A Sangriña 

para os niveis que imparte: 

 Aula virtual de LCL de 3º de ESO.  

 Aula virtual de LCL de 4º de ESO. 

Nelas, o alumnado está separado por grupos.  

Están operativas desde o inicio das clases e todo o alumnado matriculado nelas. É o 

medio empregado para evitar a entrega de papeis nas aulas, o alumnado ten nelas 

todo tipo de material imprimible, e, ademais, entregan semanalmente tarefas de 

redacción, comentario ou análise gramatical por esta vía. No caso de vernos 

confinados, seguiremos empregando estas aulas virtuais, nas que se colgarán outros 

materiais audiovisuais (vídeos, podcasts) e sumaremos a plataforma webex de 

videoconferencia.  

5.    ISABEL RODRÍGUEZ PAZOS 

  A profesora ten habilitadas aulas virtuais en na plataforma moodle do IES A Sangriña 

para os niveis que imparte: 

 Aula virtual de LCL de 1º de ESO.  

 Aula virtual de LCL de 2º de ESO. 

 Aula virtual de Comentario de texto (PICT) de 1º de Bacharelato. 

 Aula virtual de Comentario de texto (PICT) de 2º de Bacharelato. 

Nelas, o alumnado está separado por grupos.  

Están operativas desde o inicio das clases e todo o alumnado matriculado nelas. É o 

medio empregado para evitar a entrega de papeis nas aulas, o alumnado ten nelas 

todo tipo de material imprimible, e, ademais, entregan semanalmente tarefas de 



 

 

 

315 

redacción, comentario ou análise gramatical por esta vía. No caso de vernos 

confinados, seguiremos empregando estas aulas virtuais, nas que se colgarán outros 

materiais audiovisuais (vídeos, podcasts) e sumaremos a plataforma webex de 

videoconferencia.  

6.    ELENA TEJEDOR RIVAS 

 A profesora terá habilitados na plataforma moodle do IES A Sangriña aulas virtuais 

para os niveis que imparte: 

● Aula virtual de LCL de 1º ESO. 

● Aula virtual de LCL de 2º de ESO. 

● Aula virtual de LCL de 3º de ESO. 

● Aula virtual de Teatro. 

7.       JUAN RAMÓN TORRES JIMÉNEZ 

Ao tratarse dun alumnado adulto, maior de idade, o profesor comunicarase por 

WhatsApp e correo electrónico para organizar o traballo a distancia. 

 

26. MEDIDAS DE SEGURIDADE SANITARIA. 

O profesorado de Lingua Castelá e Literatura aplicará as normas de seguridade 

sanitaria recollidas no Plan de Adaptación á situación COVID-19 do IES A Sangriña, 

publicado na páxina web oficial:  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/node/1501  

Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o 

contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a 

unha distancia inferior a 1,5 metros. 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/node/1501
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