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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1 O ALUMNADO 
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O alumnado procede maioritariamente da vila do Grove, das parroquias de San Vicente e 
San Martiño. Esta procedencia xeográfica, ademais do grupo socioeconómico ao que 
pertencen, condicionan o grupo sociolingüístico ao que os podemos adscribir. En termos 
globais, segundo os datos obtidos da enquisa feita para a elaboración do PEC, entre o 70% 
e o 90% do alumnado (dependendo dos cursos) é castelanfalante. 
 
Canto ao seu grupo socioeconómico, debemos salientar o predominio do sector servizos 
relacionado coa hostalaría, ao tratarse dunha zona turística, e o sector primario ao que se 
adscriben os labores de marisqueo e pesca. 
 
A seguir, disponse nunha táboa os datos relativos ao número de alumnado, reptidores,  
exentos de lingua galega... 
 

CURSO 
TOTAL 
ALUMNOS/AS REPETIDORES/AS PENDENTES LG 

EXENTOS/AS DE 
LG 

1º ESO-A 19 2 0 0 

1º ESO-B 19 3 0 1 

1º ESO-C 16 2 0 0 

2º ESO-A 25 1 3 0 

2ºESO-B 24 0 1 0 

3º ESO-A 20 1 2 0 

3º ESO-B 20 2 1 0 

4º ESO-A 12 3 2 0 

4º ESO-B 21 2 3 0 

 
 

1.2. PROFESORADO DO DEPARTAMENTO 
 
O departamento está composto polas seguintes persoas: 
Xosé Xabier García Villamisar que imparte lingua e literatura galega en tres grupos de 1º de 
ESO e nos dous de 3ª de ESO. Ademais é o xefe de departamento. 
Antón Fente Parada que imparte lingua e literatura galega en dous grupos de 2º ESO, en 
dous grupos de 4º ESO e Latín de 4º ESO. Ademais é o coordinador do EDL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
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A seguir dispoñemos nunha táboa as competencias clave da nosa materia relacionados con 
cada EA.  
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NIVEL ÁREA ESTÁNDARES COMPETENCIA CLAVE 

1º LG 
1º-LGB1.1.1 - Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade). Traslada a 
información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. AA 

1º LG 1º-LGB1.1.2 - Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. AA 

1º LG 
1º-LGB1.2.1 - Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. Recoñece, xunto ao propósito 
e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

AA 

1º LG 1º-LGB1.2.2 - Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. AA 

1º LG 
1º-LGB1.3.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da 
linguaxe non verbal. AA 

1º LG 
1º-LGB1.4.2 - Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 
das coincidencias e diferenzas atopadas. AA 

1º LG 
1º-LGB1.5.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. AA 

1º LG 
1º-LGB1.6.1 - Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea e propón 
solucións para melloralas.  AA 

1º LG 1º-LGB1.6.2 - Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua galega. 
AA 

1º LG 1º-LGB1.9.1 - Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. AA 

1º LG 1º-LGB1.9.4 - Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións orais. AA 

1º LG 1º-LGB1.9.5 - Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. AA 

1º LG 
1º-LGB1.9.6 - Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios 
e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. AA 

1º LG 1º-LGB2.14.1 - Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións propias e alleas. 
AA 
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1º LG 1º-LGB2.14.2 - Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación. 
AA 

1º LG 
1º-LGB2.4.1 - Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. AA 

1º LG 
1º-LGB3.10.1 - Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do emisor. AA 

1º LG 1º-LGB3.11.1 - Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 
AA 

1º LG 
1º-LGB3.12.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

AA 

1º LG 
1º-LGB3.13.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

AA 

1º LG 1º-LGB3.2.1 - Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. AA 

1º LG 
1º-LGB3.6.1 - Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. AA 

1º LG 1º-LGB3.7.1 - Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. AA 

1º LG 
1º-LGB3.8.1 - Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e 
explicativos. AA 

1º LG 1º-LGB3.9.1 - Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia. AA 

1º LG 1º-LGB3.9.2 - Identifica as funcións sintácticas no seo da oración. AA 

1º LG 
1º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CCEC 
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1º LG 1º-LGB1.6.3 - Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 
CCEC 

1º LG 
1º-LGB4.1.4 - Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) en lingua galega adaptados á súa 
idade. CCEC 

1º LG 1º-LGB4.6.1 - Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural. CCEC 

1º LG 
1º-LGB5.6.1 - Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. CCEC 

1º LG 1º-LGB5.7.1 - Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. CCEC 

1º LG 1º-LGB5.7.2 - Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. CCEC 

1º LG 1º-LGB5.7.3 - Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística. CCEC 

1º LG 1º-LGB5.7.4 - Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios. CCEC 

1º LG 1º-LGB1.1.2 - Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. CCL 

1º LG 
1º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CCL 

1º LG 
1º-LGB1.2.1 - Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. Recoñece, xunto ao propósito 
e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

CCL 

1º LG 1º-LGB1.2.2 - Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. CCL 

1º LG 
1º-LGB1.3.1 - Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria).  

CCL 

1º LG 
1º-LGB1.3.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da 
linguaxe non verbal. CCL 

1º LG 1º-LGB1.4.1 - Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos.  
CCL 

1º LG 1º-LGB1.5.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas. CCL 
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1º LG 
1º-LGB1.6.1 - Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea e propón 
solucións para melloralas.  CCL 

1º LG 1º-LGB1.6.3 - Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB1.7.1 - Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  CCL 

1º LG 
1º-LGB1.7.2 - Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, 
en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

CCL 

1º LG 1º-LGB1.7.3 - Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). 
CCL 

1º LG 1º-LGB1.7.4 - Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado CCL 

1º LG 1º-LGB1.8.1 - Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción. CCL 

1º LG 1º-LGB1.8.2 - Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB1.9.2 - Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade 

CCL 

1º LG 1º-LGB1.9.3 - Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. CCL 

1º LG 1º-LGB1.9.4 - Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións orais. CCL 

1º LG 
1º-LGB1.9.6 - Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios 
e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. CCL 

1º LG 1º-LGB2.1.1 - Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. CCL 

1º LG 1º-LGB2.1.2 - Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais explícitos. CCL 

1º LG 1º-LGB2.1.3 - Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas. CCL 
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1º LG 1º-LGB2.1.4 - Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 
CCL 

1º LG 1º-LGB2.1.5 - Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etc.). CCL 

1º LG 
1º-LGB2.1.6 - Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais, 
revistas, libros, enciclope-dias, buscadores de internet. CCL 

1º LG 1º-LGB2.1.7 - Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. CCL 

1º LG 
1º-LGB2.10.1 - Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. CCL 

1º LG 1º-LGB2.10.2 - Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos paratextuais que acompañan as noticias. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB2.11.1 - Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

CCL 

1º LG 1º-LGB2.12.1 - Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB2.13.1 - Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e 
mellorar a presentación CCL 

1º LG 1º-LGB2.13.2 - Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a ortografía. CCL 

1º LG 1º-LGB2.14.1 - Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións propias e alleas. 
CCL 

1º LG 1º-LGB2.14.2 - Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB2.2.1 - Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, 
de correo electrónico, normas e instrucións de uso. CCL 

1º LG 
1º-LGB2.3.1 - Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e 
expositivos de estrutura descritiva e secuencial. CCL 
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1º LG 
1º-LGB2.4.1 - Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. CCL 

1º LG 1º-LGB2.4.2 - Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía CCL 

1º LG 1º-LGB2.5.1 - Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de composición escrita. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB2.6.1 - Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos 
lingüísticos discriminatorios CCL 

1º LG 
1º-LGB2.6.2 - Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais 
e sexistas. CCL 

1º LG 1º-LGB2.7.1 - Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do texto. 
CCL 

1º LG 1º-LGB2.7.2 - Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. CCL 

1º LG 1º-LGB2.7.3 - Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. CCL 

1º LG 1º-LGB2.8.1 - Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto CCL 

1º LG 1º-LGB2.8.2 - Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa. CCL 

1º LG 
1º-LGB2.8.3 - Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais básicos, e 
concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. CCL 

1º LG 
1º-LGB2.8.4 - Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os parágrafos e a distribución e 
organización das ideas expresadas). CCL 

1º LG 1º-LGB2.8.5 - Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas CCL 

1º LG 1º-LGB2.9.1 - Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 
CCL 

1º LG 1º-LGB3.1.1 - Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación 
CCL 

1º LG 
1º-LGB3.10.1 - Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do emisor. CCL 
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1º LG 1º-LGB3.11.1 - Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB3.12.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

1º LG 
1º-LGB3.13.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CCL 

1º LG 1º-LGB3.2.1 - Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. CCL 

1º LG 
1º-LGB3.3.1 - Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras obras de consulta. CCL 

1º LG 1º-LGB3.4.1 - Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. CCL 

1º LG 1º-LGB3.4.2 - Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. CCL 

1º LG 1º-LGB3.5.1 - Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. CCL 

1º LG 
1º-LGB3.6.1 - Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. CCL 

1º LG 1º-LGB3.7.1 - Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. CCL 

1º LG 
1º-LGB3.8.1 - Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e 
explicativos. CCL 

1º LG 1º-LGB3.9.1 - Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia. CCL 

1º LG 1º-LGB3.9.2 - Identifica as funcións sintácticas no seo da oración. CCL 

1º LG 
1º-LGB4.1.1 - Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

CCL 

1º LG 1º-LGB4.1.2 - Coñece as linguas que se falan en Galicia. CCL 
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1º LG 1º-LGB4.1.3 - Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. CCL 

1º LG 
1º-LGB4.1.4 - Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) en lingua galega adaptados á súa 
idade. CCL 

1º LG 
1º-LGB4.2.1 - Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto 
do alumnado. CCL 

1º LG 1º-LGB4.2.2 - Coñece e valora os antropónimos galegos CCL 

1º LG 1º-LGB4.4.1 - Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. CCL 

1º LG 
1º-LGB4.5.1 - Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno CCL 

1º LG 1º-LGB4.6.1 - Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural. CCL 

1º LG 1º-LGB4.6.2 - Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CCL 

1º LG 
1º-LGB4.6.3 - Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións lingüísticas segundo o bloque 
dialectal ao que pertencen. CCL 

1º LG 
1º-LGB5.1.1 - Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

CCL 

1º LG 1º-LGB5.2.1 - Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes. CCL 

1º LG 1º-LGB5.2.2 - Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 
CCL 

1º LG 
1º-LGB5.3.1 - Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou 
temáticas abordadas e describe os valores estilísticos dos textos. CCL 

1º LG 
1º-LGB5.4.1 - Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos elementos formais 
básicos. CCL 

1º LG 
1º-LGB5.5.1 - Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos 
máis relevantes. CCL 
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1º LG 
1º-LGB5.6.1 - Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. CCL 

1º LG 1º-LGB5.7.1 - Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. CCL 

1º LG 1º-LGB5.7.2 - Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. CCL 

1º LG 1º-LGB5.7.3 - Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística. CCL 

1º LG 1º-LGB5.7.4 - Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios. CCL 

1º LG 
1º-LGB5.8.1 - Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

CCL 

1º LG 
1º-LGB1.5.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. CD 

1º LG 1º-LGB1.5.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas. CD 

1º LG 
1º-LGB2.1.6 - Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais, 
revistas, libros, enciclope-dias, buscadores de internet. CD 

1º LG 
1º-LGB2.10.1 - Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. CD 

1º LG 
1º-LGB2.11.1 - Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

CD 

1º LG 
1º-LGB2.13.1 - Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e 
mellorar a presentación CD 

1º LG 1º-LGB2.13.2 - Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a ortografía. CD 

1º LG 
1º-LGB2.4.1 - Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. CD 

1º LG 1º-LGB2.5.1 - Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de composición escrita. 
CD 
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1º LG 1º-LGB2.7.3 - Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. CD 

1º LG 1º-LGB2.8.5 - Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas CD 

1º LG 1º-LGB2.9.1 - Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 
CD 

1º LG 
1º-LGB3.12.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CD 

1º LG 
1º-LGB3.3.1 - Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras obras de consulta. CD 

1º LG 
1º-LGB4.1.4 - Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) en lingua galega adaptados á súa 
idade. CD 

1º LG 
1º-LGB5.8.1 - Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

CD 

1º LG 
1º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CSC 

1º LG 1º-LGB1.10.2 - Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
CSC 

1º LG 
1º-LGB1.3.1 - Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria).  

CSC 

1º LG 
1º-LGB1.3.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da 
linguaxe non verbal. CSC 

1º LG 1º-LGB1.4.3 - Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. CSC 

1º LG 
1º-LGB1.7.1 - Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  CSC 
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1º LG 1º-LGB1.8.1 - Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción. CSC 

1º LG 1º-LGB1.8.2 - Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. 
CSC 

1º LG 
1º-LGB1.9.2 - Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade 

CSC 

1º LG 1º-LGB1.9.3 - Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. CSC 

1º LG 
1º-LGB2.10.1 - Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. CSC 

1º LG 
1º-LGB2.2.1 - Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, 
de correo electrónico, normas e instrucións de uso. CSC 

1º LG 
1º-LGB2.3.1 - Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e 
expositivos de estrutura descritiva e secuencial. CSC 

1º LG 
1º-LGB2.4.1 - Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes. CSC 

1º LG 
1º-LGB2.6.1 - Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos 
lingüísticos discriminatorios CSC 

1º LG 
1º-LGB2.6.2 - Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais 
e sexistas. CSC 

1º LG 1º-LGB2.9.1 - Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 
CSC 

1º LG 
1º-LGB4.3.1 - Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. CSC 

1º LG 1º-LGB4.4.1 - Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. CSC 

1º LG 
1º-LGB4.5.1 - Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno CSC 
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1º LG 
1º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CSIEE 

1º LG 1º-LGB1.10.2 - Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
CSIEE 

1º LG 
1º-LGB1.3.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da 
linguaxe non verbal. CSIEE 

1º LG 
1º-LGB1.5.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. CSIEE 

1º LG 1º-LGB1.5.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas. CSIEE 

1º LG 
1º-LGB1.9.2 - Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade 

CSIEE 

2º LG 
2º-LGB1.1.1 - Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter informativo propios 
dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 

AA 

2º LG 
2º-LGB1.1.2 - Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou 
resumos. AA 

2º LG 2º-LGB1.10.4 - Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. AA 

2º LG 
2º-LGB1.2.1 - Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e 
educativo. AA 

2º LG 2º-LGB1.2.2 - Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
AA 

2º LG 
2º-LGB1.4.2 - Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 
das coincidencias e diferenzas atopadas. AA 

2º LG 2º-LGB1.4.3 - Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
AA 
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2º LG 
2º-LGB1.5.1 - Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas 
e propón solucións para melloralas. AA 

2º LG 2º-LGB1.5.2 - Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia galega. AA 

2º LG 
2º-LGB1.7.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. AA 

2º LG 2º-LGB1.8.3 - Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. AA 

2º LG 2º-LGB1.9.1 - Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. AA 

2º LG 2º-LGB1.9.4 - Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. AA 

2º LG 
2º-LGB1.9.5 - Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios 
e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. AA 

2º LG 2º-LGB2.1.1 - Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas. 
AA 

2º LG 
2º-LGB2.1.2 - Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios 
para contextualizar as acepcións. AA 

2º LG 
2º-LGB2.1.5 - Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta 
libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet. AA 

2º LG 2º-LGB2.1.6 - Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 
AA 

2º LG 
2º-LGB2.4.1 - Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. AA 

2º LG 
2º-LGB2.5.1 - Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais e escritos. AA 

2º LG 2º-LGB2.5.2 - Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. AA 

2º LG 
2º-LGB2.5.3 - Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de 
xeito autónomo. AA 
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2º LG 
2º-LGB3.10.1 - Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación, 
propondo solucións para a súa mellora. AA 

2º LG 
2º-LGB3.11.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

AA 

2º LG 
2º-LGB3.12.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

AA 

2º LG 2º-LGB3.2.1 - Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. AA 

2º LG 
2º-LGB3.3.1 - Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 
obras de consulta. AA 

2º LG 
2º-LGB3.7.1 - Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e 
escritos. AA 

2º LG 2º-LGB3.7.2 - Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 
AA 

2º LG 
2º-LGB3.8.1 - Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un texto. AA 

2º LG 
2º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CCEC 

2º LG 2º-LGB1.5.3 - Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. CCEC 

2º LG 
2º-LGB2.14.1 - Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar 
experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. CCEC 

2º LG 2º-LGB4.1.5 - Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran. 
CCEC 

2º LG 
2º-LGB4.1.6 - Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua galega 
adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. CCEC 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 20 

2º LG 
2º-LGB5.7.1 - Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. CCEC 

2º LG 2º-LGB5.8.1 - Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. CCEC 

2º LG 2º-LGB5.8.2 - Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas. 
CCEC 

2º LG 
2º-LGB1.1.1 - Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter informativo propios 
dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 

CCL 

2º LG 
2º-LGB1.1.2 - Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou 
resumos. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CCL 

2º LG 2º-LGB1.10.3 - Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 
CCL 

2º LG 2º-LGB1.10.4 - Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.2.1 - Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e 
educativo. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.3.1 - Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). CCL 

2º LG 
2º-LGB1.3.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.4.1 - Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.4.2 - Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 
das coincidencias e diferenzas atopadas. CCL 

2º LG 2º-LGB1.5.3 - Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. CCL 
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2º LG 
2º-LGB1.6.1 - Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.6.2 - Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, 
en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

CCL 

2º LG 2º-LGB1.6.3 - Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). 
CCL 

2º LG 2º-LGB1.6.4 - Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL 

2º LG 2º-LGB1.7.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CCL 

2º LG 2º-LGB1.8.1 - Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. 
CCL 

2º LG 2º-LGB1.8.2 - Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. 
CCL 

2º LG 
2º-LGB1.9.2 - Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

CCL 

2º LG 2º-LGB1.9.3 - Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua. CCL 

2º LG 2º-LGB1.9.4 - Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.9.5 - Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios 
e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. CCL 

2º LG 2º-LGB2.1.1 - Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas. 
CCL 

2º LG 
2º-LGB2.1.2 - Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios 
para contextualizar as acepcións. CCL 

2º LG 2º-LGB2.1.3 - Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. CCL 

2º LG 2º-LGB2.1.4 - Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. CCL 
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2º LG 
2º-LGB2.1.5 - Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta 
libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet. CCL 

2º LG 2º-LGB2.1.6 - Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 
CCL 

2º LG 
2º-LGB2.10.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). CCL 

2º LG 
2º-LGB2.11.1 - Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, 
descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.12.1 - Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. CCL 

2º LG 2º-LGB2.12.2 - Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.13.1 - Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.14.1 - Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar 
experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.2.1 - Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.2.2 - Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida 
cotiá. CCL 

2º LG 2º-LGB2.2.3 - Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar. CCL 

2º LG 2º-LGB2.3.1 - Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). CCL 

2º LG 2º-LGB2.3.2 - Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e titulares. 
CCL 

2º LG 
2º-LGB2.4.1 - Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. CCL 
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2º LG 
2º-LGB2.4.2 - Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan feitos e se expliquen ideas e 
conceptos das distintas materias curriculares. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.5.1 - Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais e escritos. CCL 

2º LG 2º-LGB2.5.2 - Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.5.3 - Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de 
xeito autónomo. CCL 

2º LG 2º-LGB2.6.1 - Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. CCL 

2º LG 2º-LGB2.6.2 - Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
CCL 

2º LG 2º-LGB2.6.3 - Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. CCL 

2º LG 2º-LGB2.6.4 - Respecta as opinións dos demais. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.7.1 - Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de puntuación) á situación 
comunicativa e á función da mensaxe. CCL 

2º LG 2º-LGB2.7.2 - Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. CCL 

2º LG 2º-LGB2.8.1 - Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. CCL 

2º LG 2º-LGB2.8.2 - Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.8.3 - Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo 
léxico e os conectores). CCL 

2º LG 
2º-LGB2.8.4 - Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa forma do texto (os 
parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas) CCL 

2º LG 2º-LGB2.8.5 - Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. CCL 

2º LG 
2º-LGB2.8.6 - Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos e correctores. CCL 

2º LG 2º-LGB2.8.7 - Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. CCL 
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2º LG 
2º-LGB2.9.1 - Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. CCL 

2º LG 
2º-LGB3.1.1 - Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación 
comunicativa. CCL 

2º LG 
2º-LGB3.10.1 - Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación, 
propondo solucións para a súa mellora. CCL 

2º LG 
2º-LGB3.11.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

2º LG 
2º-LGB3.12.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CCL 

2º LG 2º-LGB3.2.1 - Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. CCL 

2º LG 
2º-LGB3.3.1 - Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 
obras de consulta. CCL 

2º LG 2º-LGB3.4.1 - Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 
CCL 

2º LG 2º-LGB3.5.1 - Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. CCL 

2º LG 2º-LGB3.5.2 - Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. CCL 

2º LG 2º-LGB3.6.1 - Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. CCL 

2º LG 
2º-LGB3.7.1 - Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e 
escritos. CCL 

2º LG 2º-LGB3.7.2 - Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 
CCL 
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2º LG 
2º-LGB3.8.1 - Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un texto. CCL 

2º LG 2º-LGB3.8.2 - Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. CCL 

2º LG 
2º-LGB3.9.1 - Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes 
sintácticos. CCL 

2º LG 
2º-LGB4.1.1 - Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

CCL 

2º LG 2º-LGB4.1.2 - Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 
CCL 

2º LG 2º-LGB4.1.3 - Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural. 
CCL 

2º LG 2º-LGB4.1.4 - Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración. CCL 

2º LG 2º-LGB4.1.5 - Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran. 
CCL 

2º LG 
2º-LGB4.1.6 - Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua galega 
adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. CCL 

2º LG 
2º-LGB4.2.1 - Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno (concello e comarca), 
compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas. CCL 

2º LG 2º-LGB4.2.2 - Coñece e valora os topónimos galegos. CCL 

2º LG 2º-LGB4.3.1 - Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. CCL 

2º LG 
2º-LGB4.3.2 - Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. CCL 

2º LG 2º-LGB4.4.1 - Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e local. 
CCL 
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2º LG 
2º-LGB4.5.1 - Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético e socioeconómico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. CCL 

2º LG 2º-LGB4.6.1 - Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. CCL 

2º LG 2º-LGB4.6.2 - Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da xerga estudantil. CCL 

2º LG 2º-LGB4.6.3 - Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 
CCL 

2º LG 2º-LGB4.6.4 - Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.1.1 - Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

CCL 

2º LG 
2º-LGB5.1.2 - Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 
linguaxe nos textos literarios. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.2.1 - Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou cantados, determina o tema principal, 
a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos estilísticos. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.3.1 - Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.4.1 - Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.5.1 - Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.5.2 - Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma formais. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.6.1 - Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos 
retóricos. CCL 

2º LG 
2º-LGB5.7.1 - Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. CCL 
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2º LG 2º-LGB5.8.1 - Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. CCL 

2º LG 2º-LGB5.8.2 - Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas. 
CCL 

2º LG 
2º-LGB5.9.1 - Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. CCL 

2º LG 
2º-LGB1.7.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. CD 

2º LG 2º-LGB1.7.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CD 

2º LG 
2º-LGB2.10.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). CD 

2º LG 
2º-LGB2.11.1 - Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, 
descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares. CD 

2º LG 
2º-LGB2.12.1 - Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. CD 

2º LG 
2º-LGB2.13.1 - Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos. CD 

2º LG 
2º-LGB2.4.1 - Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. CD 

2º LG 2º-LGB2.5.2 - Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. CD 

2º LG 
2º-LGB2.5.3 - Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de 
xeito autónomo. CD 

2º LG 2º-LGB2.7.2 - Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. CD 

2º LG 
2º-LGB2.8.6 - Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos e correctores. CD 

2º LG 2º-LGB2.8.7 - Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. CD 
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2º LG 
2º-LGB2.9.1 - Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. CD 

2º LG 2º-LGB3.4.1 - Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 
CD 

2º LG 
2º-LGB4.1.6 - Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua galega 
adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. CD 

2º LG 
2º-LGB5.9.1 - Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. CD 

2º LG 
2º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CSC 

2º LG 2º-LGB1.10.2 - Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
CSC 

2º LG 2º-LGB1.10.3 - Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 
CSC 

2º LG 
2º-LGB1.3.1 - Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). CSC 

2º LG 
2º-LGB1.3.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. CSC 

2º LG 2º-LGB1.4.3 - Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
CSC 

2º LG 
2º-LGB1.5.1 - Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas 
e propón solucións para melloralas. CSC 

2º LG 
2º-LGB1.6.1 - Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CSC 

2º LG 2º-LGB1.7.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CSC 
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2º LG 2º-LGB1.8.1 - Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. 
CSC 

2º LG 2º-LGB1.8.2 - Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. 
CSC 

2º LG 2º-LGB1.8.3 - Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. CSC 

2º LG 
2º-LGB1.9.2 - Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

CSC 

2º LG 2º-LGB1.9.3 - Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua. CSC 

2º LG 
2º-LGB2.10.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). CSC 

2º LG 
2º-LGB2.14.1 - Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar 
experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. CSC 

2º LG 
2º-LGB2.2.1 - Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. CSC 

2º LG 
2º-LGB2.2.2 - Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida 
cotiá. CSC 

2º LG 2º-LGB2.2.3 - Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar. CSC 

2º LG 2º-LGB2.3.1 - Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). CSC 

2º LG 2º-LGB2.6.1 - Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. CSC 

2º LG 2º-LGB2.6.2 - Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
CSC 

2º LG 2º-LGB2.6.4 - Respecta as opinións dos demais. CSC 

2º LG 
2º-LGB2.9.1 - Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. CSC 
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2º LG 
2º-LGB3.1.1 - Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación 
comunicativa. CSC 

2º LG 2º-LGB4.1.2 - Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 
CSC 

2º LG 2º-LGB4.1.3 - Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural. 
CSC 

2º LG 2º-LGB4.3.1 - Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. CSC 

2º LG 
2º-LGB4.3.2 - Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. CSC 

2º LG 2º-LGB4.4.1 - Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e local. 
CSC 

2º LG 
2º-LGB4.5.1 - Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético e socioeconómico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. CSC 

2º LG 2º-LGB4.6.4 - Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CSC 

2º LG 
2º-LGB1.10.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. CSIEE 

2º LG 2º-LGB1.10.2 - Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
CSIEE 

2º LG 
2º-LGB1.4.2 - Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 
das coincidencias e diferenzas atopadas. CSIEE 

2º LG 
2º-LGB1.7.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. CSIEE 

2º LG 
2º-LGB1.9.2 - Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

CSIEE 
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3º LG 
3º-LGB1.10.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. AA 

3º LG 
3º-LGB1.2.1 - Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas.  AA 

3º LG 
3º-LGB1.2.2 - Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 
das coincidencias e diferenzas atopadas. AA 

3º LG 
3º-LGB1.5.1 - Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). AA 

3º LG 
3º-LGB1.6.1 - Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir 
da práctica habitual de autovaliación e propón solucións para melloralas. AA 

3º LG 3º-LGB1.6.2 - Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. 
AA 

3º LG 3º-LGB1.7.3 - Avalía as intervencións propias e alleas. AA 

3º LG 3º-LGB1.8.1 - Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. AA 

3º LG 3º-LGB1.8.6 - Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. AA 

3º LG 
3º-LGB1.8.7 - Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios 
e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. AA 

3º LG 3º-LGB2.1.1 - Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. AA 

3º LG 3º-LGB2.1.2 - Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 
AA 

3º LG 3º-LGB2.1.3 - Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 
AA 

3º LG 3º-LGB2.1.4 - Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. AA 

3º LG 
3º-LGB2.12.1 - Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar 
textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. AA 
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3º LG 
3º-LGB2.12.2 - Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu 
escritos. AA 

3º LG 
3º-LGB2.12.3 - Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente 
reelaborará e incorporará ao seu escrito. AA 

3º LG 
3º-LGB2.12.6 - Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma 
(cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). AA 

3º LG 
3º-LGB2.4.1 - Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos 
elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. AA 

3º LG 
3º-LGB2.4.2 - Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o coñecemento da mensaxe. AA 

3º LG 3º-LGB2.4.3 - Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 
AA 

3º LG 3º-LGB2.5.1 - Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 
AA 

3º LG 
3º-LGB2.6.1 - Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 
seleccionar información. AA 

3º LG 3º-LGB3.1.1 - Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
AA 

3º LG 
3º-LGB3.12.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

AA 

3º LG 
3º-LGB3.13.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

AA 

3º LG 3º-LGB3.4.1 - Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. AA 

3º LG 3º-LGB3.6.1 - Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. AA 
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3º LG 3º-LGB3.8.1 - Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan. 
AA 

3º LG 3º-LGB1.6.3 - Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. CCEC 

3º LG 3º-LGB1.9.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. CCEC 

3º LG 
3º-LGB2.14.1 - . Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer 
os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. CCEC 

3º LG 3º-LGB5.6.1 - Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 
CCEC 

3º LG 
3º-LGB5.6.2 - Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos 
e xuízos. CCEC 

3º LG 3º-LGB1.1.2 - Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. CCL 

3º LG 3º-LGB1.10.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CCL 

3º LG 
3º-LGB1.2.1 - Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas.  CCL 

3º LG 
3º-LGB1.2.2 - Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir 
das coincidencias e diferenzas atopadas. CCL 

3º LG 3º-LGB1.2.3 - Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB1.3.1 - Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. CCL 

3º LG 3º-LGB1.3.2 - Recoñece a intención comunicativa dos textos. CCL 

3º LG 3º-LGB1.3.3 - Diferencia as explicacións dos argumentos. CCL 

3º LG 
3º-LGB1.4.1 - Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do 
ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. CCL 

3º LG 3º-LGB1.4.2 - Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. CCL 
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3º LG 
3º-LGB1.5.1 - Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). CCL 

3º LG 
3º-LGB1.5.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. CCL 

3º LG 
3º-LGB1.6.1 - Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir 
da práctica habitual de autovaliación e propón solucións para melloralas. CCL 

3º LG 3º-LGB1.6.3 - Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. CCL 

3º LG 
3º-LGB1.7.1 - Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. CCL 

3º LG 3º-LGB1.7.2 - Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB1.7.4 - Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa 
fórmulas de saúdo e despedida. CCL 

3º LG 
3º-LGB1.8.2 - Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

CCL 

3º LG 3º-LGB1.8.3 - Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB1.8.4 - Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

CCL 

3º LG 3º-LGB1.8.5 - Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL 

3º LG 3º-LGB1.8.6 - Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. CCL 

3º LG 
3º-LGB1.8.7 - Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios 
e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. CCL 

3º LG 3º-LGB1.9.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. CCL 
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3º LG 3º-LGB1.9.3 - Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 
CCL 

3º LG 3º-LGB1.9.4 - Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. CCL 

3º LG 3º-LGB2.1.1 - Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. CCL 

3º LG 3º-LGB2.1.2 - Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 
CCL 

3º LG 3º-LGB2.1.3 - Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 
CCL 

3º LG 3º-LGB2.1.4 - Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.10.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 
reportaxes. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.11.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 
elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

CCL 

3º LG 
3º-LGB2.11.2 - Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas 
ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.12.1 - Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar 
textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.12.2 - Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu 
escritos. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.12.3 - Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente 
reelaborará e incorporará ao seu escrito. CCL 

3º LG 3º-LGB2.12.4 - Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB2.12.5 - Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e 
tratamento de formas verbais). CCL 
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3º LG 
3º-LGB2.12.6 - Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma 
(cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). CCL 

3º LG 
3º-LGB2.13.1 - Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.14.1 - . Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer 
os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.2.1 - Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.2.2 - Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e regulamentos). CCL 

3º LG 3º-LGB2.3.1 - Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 
CCL 

3º LG 3º-LGB2.3.2 - Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB2.4.1 - Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos 
elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.4.2 - Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o coñecemento da mensaxe. CCL 

3º LG 3º-LGB2.4.3 - Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 
CCL 

3º LG 3º-LGB2.5.1 - Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 
CCL 

3º LG 3º-LGB2.5.2 - Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.6.1 - Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 
seleccionar información. CCL 
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3º LG 3º-LGB2.7.1 - Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
CCL 

3º LG 3º-LGB2.7.2 - Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. CCL 

3º LG 3º-LGB2.8.1 - Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.8.2 - Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado 
á lectura do texto. CCL 

3º LG 
3º-LGB2.9.1 - Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. CCL 

3º LG 3º-LGB3.1.1 - Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB3.10.1 - Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. 
Elabora textos nos que ten en conta os parámetros anteriores. CCL 

3º LG 
3º-LGB3.12.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

3º LG 
3º-LGB3.13.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CCL 

3º LG 3º-LGB3.2.1 - Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB3.2.2 - Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual. CCL 

3º LG 3º-LGB3.3.1 - Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. CCL 

3º LG 3º-LGB3.3.2 - Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. CCL 

3º LG 3º-LGB3.4.1 - Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. CCL 
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3º LG 
3º-LGB3.5.1 - Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. CCL 

3º LG 3º-LGB3.6.1 - Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. CCL 

3º LG 3º-LGB3.7.1 - Revisa os textos para puntuar correctamente. CCL 

3º LG 3º-LGB3.8.1 - Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan. 
CCL 

3º LG 3º-LGB3.9.1 - Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB4.1.1 - Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de 
explicar a súa postura CCL 

3º LG 3º-LGB4.1.2 - Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade galega. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB4.1.3 - Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
amósase capaz de explicar a súa postura. CCL 

3º LG 3º-LGB4.1.4 - Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. CCL 

3º LG 
3º-LGB4.1.5 - Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e 
económica galega. CCL 

3º LG 3º-LGB4.1.6 - Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 
CCL 

3º LG 3º-LGB4.2.1 - Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. CCL 

3º LG 3º-LGB4.2.2 - Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. CCL 

3º LG 3º-LGB4.2.3 - Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 
CCL 

3º LG 3º-LGB4.3.1 - Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. CCL 

3º LG 3º-LGB4.3.2 - Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. CCL 
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3º LG 
3º-LGB4.3.3 - Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. CCL 

3º LG 3º-LGB4.4.1 - Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
CCL 

3º LG 3º-LGB4.4.2 - Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB4.4.3 - Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. CCL 

3º LG 
3º-LGB4.4.4 - Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. CCL 

3º LG 
3º-LGB4.4.5 - Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. CCL 

3º LG 3º-LGB4.5.1 - Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB4.6.1 - Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. CCL 

3º LG 3º-LGB4.7.1 - Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. CCL 

3º LG 3º-LGB4.7.2 - Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 
CCL 

3º LG 3º-LGB4.7.3 - Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CCL 

3º LG 3º-LGB5.1.1 - Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB5.1.2 - Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 e sinala os seus principais trazos característicos. CCL 

3º LG 
3º-LGB5.2.1 - Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 para a súa lectura. CCL 
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3º LG 
3º-LGB5.2.2 - Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume 
o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 

CCL 

3º LG 
3º-LGB5.2.3 - Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

CCL 

3º LG 
3º-LGB5.2.4 - Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos 
seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural 
e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

CCL 

3º LG 
3º-LGB5.3.1 - Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. CCL 

3º LG 
3º-LGB5.3.2 - Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 

CCL 

3º LG 
3º-LGB5.4.1 - Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916. CCL 

3º LG 3º-LGB5.5.1 - Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 
CCL 

3º LG 3º-LGB5.5.2 - Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 
CCL 

3º LG 3º-LGB5.6.1 - Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 
CCL 

3º LG 
3º-LGB5.6.2 - Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos 
e xuízos. CCL 

3º LG 
3º-LGB1.10.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. CD 

3º LG 3º-LGB1.10.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CD 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 41 

3º LG 
3º-LGB2.10.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 
reportaxes. CD 

3º LG 
3º-LGB2.11.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 
elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

CD 

3º LG 
3º-LGB2.11.2 - Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas 
ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. CD 

3º LG 
3º-LGB2.12.3 - Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente 
reelaborará e incorporará ao seu escrito. CD 

3º LG 
3º-LGB2.13.1 - Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. CD 

3º LG 
3º-LGB2.14.1 - . Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer 
os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. CD 

3º LG 
3º-LGB2.4.2 - Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o coñecemento da mensaxe. CD 

3º LG 
3º-LGB2.6.1 - Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 
seleccionar información. CD 

3º LG 
3º-LGB2.9.1 - Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. CD 

3º LG 
3º-LGB3.12.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CD 

3º LG 
3º-LGB3.5.1 - Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. CD 

3º LG 3º-LGB4.1.6 - Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 
CD 
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3º LG 3º-LGB4.2.2 - Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. CD 

3º LG 
3º-LGB4.4.5 - Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. CD 

3º LG 3º-LGB5.5.2 - Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 
CD 

3º LG 3º-LGB1.10.2 - Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CSC 

3º LG 3º-LGB1.2.3 - Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
CSC 

3º LG 3º-LGB1.4.2 - Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. CSC 

3º LG 
3º-LGB1.5.1 - Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). CSC 

3º LG 
3º-LGB1.5.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. CSC 

3º LG 
3º-LGB1.7.1 - Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. CSC 

3º LG 3º-LGB1.7.2 - Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 
CSC 

3º LG 
3º-LGB1.7.4 - Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa 
fórmulas de saúdo e despedida. CSC 

3º LG 
3º-LGB1.8.4 - Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

CSC 

3º LG 3º-LGB1.9.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. CSC 

3º LG 3º-LGB1.9.2 - Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
CSC 
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3º LG 3º-LGB1.9.3 - Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 
CSC 

3º LG 3º-LGB2.12.4 - Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 
CSC 

3º LG 
3º-LGB2.14.1 - . Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer 
os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. CSC 

3º LG 
3º-LGB2.2.1 - Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. CSC 

3º LG 3º-LGB2.3.1 - Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 
CSC 

3º LG 3º-LGB2.3.2 - Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 
CSC 

3º LG 3º-LGB2.7.2 - Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. CSC 

3º LG 
3º-LGB2.9.1 - Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. CSC 

3º LG 
3º-LGB3.11.1 - Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de 
cada emisor. CSC 

3º LG 
3º-LGB4.1.1 - Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de 
explicar a súa postura CSC 

3º LG 
3º-LGB4.1.3 - Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
amósase capaz de explicar a súa postura. CSC 

3º LG 
3º-LGB4.1.5 - Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e 
económica galega. CSC 

3º LG 3º-LGB4.1.6 - Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 
CSC 

3º LG 3º-LGB4.2.1 - Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. CSC 
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3º LG 3º-LGB4.2.2 - Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. CSC 

3º LG 3º-LGB4.3.1 - Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. CSC 

3º LG 
3º-LGB4.3.3 - Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. CSC 

3º LG 3º-LGB4.4.2 - Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
CSC 

3º LG 
3º-LGB4.4.3 - Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. CSC 

3º LG 
3º-LGB4.4.4 - Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. CSC 

3º LG 
3º-LGB4.4.5 - Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. CSC 

3º LG 3º-LGB4.5.1 - Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 
CSC 

3º LG 
3º-LGB4.6.1 - Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. CSC 

3º LG 3º-LGB4.7.2 - Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 
CSC 

3º LG 3º-LGB4.7.3 - Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CSC 

3º LG 
3º-LGB1.10.1 - Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. CSIEE 

3º LG 
3º-LGB1.5.2 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. CSIEE 

3º LG 
3º-LGB1.8.4 - Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

CSIEE 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 45 

3º LG 3º-LGB1.9.1 - Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. CSIEE 

3º LG 3º-LGB1.9.2 - Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 
CSIEE 

4º LG 
4º-LGB1.1.3 - Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e procedentes dos medios de 
comunicación e recoñece a validez dos argumentos. AA 

4º LG 
4º-LGB1.10.1 - Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoación 
inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. AA 

4º LG 
4º-LGB1.11.1 - Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. AA 

4º LG 
4º-LGB1.13.1 - Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para 
relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. AA 

4º LG 4º-LGB1.2.1 - Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de enfatización. 
AA 

4º LG 
4º-LGB1.3.1 - Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do ámbito 
educativo e elabora un esquema ou resumo. AA 

4º LG 
4º-LGB1.6.1 - Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e produce 
discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. AA 

4º LG 4º-LGB1.6.2 - Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 
AA 

4º LG 
4º-LGB1.8.1 - Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen dos medios de 
comunicación. AA 

4º LG 4º-LGB1.9.1 - Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. AA 

4º LG 
4º-LGB1.9.5 - Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha 
presentación atractiva e innovadora. AA 

4º LG 
4º-LGB2.1.1 - Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 
conceptuais). AA 
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4º LG 4º-LGB2.1.5 - Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. AA 

4º LG 
4º-LGB2.10.1 - Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios en liña e 
outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. AA 

4º LG 
4º-LGB2.8.2 - Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus 
escritos. AA 

4º LG 4º-LGB3.1.1 - Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. AA 

4º LG 4º-LGB3.1.2 - Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 
AA 

4º LG 4º-LGB3.10.2 - Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. AA 

4º LG 4º-LGB3.12.1 - Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual. 
AA 

4º LG 
4º-LGB3.13.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

AA 

4º LG 
4º-LGB3.14.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

AA 

4º LG 
4º-LGB3.2.1 - Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue os 
diversos tipos. AA 

4º LG 4º-LGB3.3.1 - Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. AA 

4º LG 4º-LGB3.3.2 - Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. AA 

4º LG 
4º-LGB3.4.1 - Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención á entoación, ás vogais de 
grao medio e ao n velar. AA 

4º LG 4º-LGB3.6.1 - Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 
AA 
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4º LG 4º-LGB3.8.1 - Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 
AA 

4º LG 
4º-LGB3.9.1 - Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, así 
como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. AA 

4º LG 
4º-LGB1.12.1 - Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e 
participa en conversas informais. CCEC 

4º LG 
4º-LGB1.2.3 - Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruídos e música), en 
anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións orais. CCEC 

4º LG 4º-LGB1.6.3 - Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 
CCEC 

4º LG 
4º-LGB2.14.1 - Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os pensamentos 
senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

CCEC 

4º LG 
4º-LGB4.1.1 - Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argumenta 
fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. CCEC 

4º LG 
4º-LGB4.4.2 - Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos 
expositivos sobre as diferentes etapas. CCEC 

4º LG 4º-LGB4.4.3 - Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 
CCEC 

4º LG 4º-LGB4.4.4 - Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 
CCEC 

4º LG 
4º-LGB4.4.5 - Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde 1916. CCEC 

4º LG 4º-LGB5.6.1 - Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 
CCEC 

4º LG 
4º-LGB5.6.2 - Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos 
e xuízos. CCEC 
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4º LG 
4º-LGB1.1.1 - Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais, identifica o propósito, a 
tese e os argumentos de noticias debates ou declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da 
falante. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB1.1.2 - Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 
secundarias. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.1.3 - Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e procedentes dos medios de 
comunicación e recoñece a validez dos argumentos. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.10.1 - Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoación 
inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.11.1 - Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.11.2 - Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas e 
emprega unha linguaxe non discriminatoria. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.12.1 - Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e 
participa en conversas informais. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.13.1 - Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para 
relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. CCL 

4º LG 4º-LGB1.2.1 - Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de enfatización. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB1.2.2 - Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico 
(condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 

CCL 

4º LG 
4º-LGB1.2.3 - Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruídos e música), en 
anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións orais. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.3.1 - Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do ámbito 
educativo e elabora un esquema ou resumo. CCL 
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4º LG 4º-LGB1.3.2 - Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB1.4.1 - Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. CCL 

4º LG 4º-LGB1.5.1 - Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. CCL 

4º LG 4º-LGB1.5.2 - Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB1.5.3 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB1.6.1 - Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e produce 
discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. CCL 

4º LG 4º-LGB1.6.3 - Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB1.7.1 - Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.7.2 - Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, 
en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

CCL 

4º LG 
4º-LGB1.7.3 - Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía 
adecuada. CCL 

4º LG 4º-LGB1.7.4 - Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.8.1 - Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen dos medios de 
comunicación. CCL 

4º LG 4º-LGB1.8.2 - Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 
CCL 
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4º LG 4º-LGB1.9.1 - Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. CCL 

4º LG 4º-LGB1.9.2 - Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. CCL 

4º LG 4º-LGB1.9.3 - Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.9.4 - Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB1.9.5 - Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha 
presentación atractiva e innovadora. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.1.1 - Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 
conceptuais). CCL 

4º LG 
4º-LGB2.1.2 - Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e outras fontes 
de documentación) para solucionar problemas de comprensión. CCL 

4º LG 4º-LGB2.1.3 - Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. CCL 

4º LG 4º-LGB2.1.4 - Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. CCL 

4º LG 4º-LGB2.1.5 - Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.10.1 - Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios en liña e 
outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.10.2 - Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na presentación 
dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, 
numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB2.10.3 - Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de 
opinións. CCL 
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4º LG 

4º-LGB2.11.1 - Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto impreso como dixital, 
textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

CCL 

4º LG 4º-LGB2.12.1 - Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.13.1 - Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da información obtida de 
distintas fontes. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.13.2 - Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun tema dado sen documentación 
previa. CCL 

4º LG 4º-LGB2.13.3 - Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de partida. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB2.14.1 - Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os pensamentos 
senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB2.2.1 - Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá relacionados co 
ámbito laboral, administrativo e comercial. CCL 

4º LG 

4º-LGB2.2.2 - Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, nómina e vida 
laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e 
impreso administrativo de reclamación). 

CCL 

4º LG 
4º-LGB2.3.1 - Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet. 

CCL 

4º LG 4º-LGB2.3.2 - Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. CCL 

4º LG 4º-LGB2.4.1 - Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. CCL 

4º LG 4º-LGB2.4.2 - Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. CCL 
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4º LG 
4º-LGB2.5.1 - Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e 
artigo de opinión. CCL 

4º LG 4º-LGB2.5.2 - Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e persuasión. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB2.6.1 - Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios de 
comunicación (anuncios). CCL 

4º LG 
4º-LGB2.6.2 - Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 
comunicación. CCL 

4º LG 4º-LGB2.7.1 - Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB2.7.2 - Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación con especial 
atención á publicidade. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.8.1 - Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos 
soportes. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.8.2 - Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus 
escritos. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.9.1 - Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e mapas 
conceptuais). CCL 

4º LG 4º-LGB2.9.2 - Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.9.3 - Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e 
outros elementos de cohesión. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.9.4 - Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus 
alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente. CCL 

4º LG 
4º-LGB2.9.5 - Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta e que non se cometen erros 
ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. CCL 

4º LG 4º-LGB3.1.1 - Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. CCL 
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4º LG 4º-LGB3.1.2 - Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 
CCL 

4º LG 4º-LGB3.10.1 - Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. CCL 

4º LG 4º-LGB3.10.2 - Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. CCL 

4º LG 4º-LGB3.10.3 - Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. CCL 

4º LG 
4º-LGB3.10.4 - Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de 
progresión temática. CCL 

4º LG 
4º-LGB3.11.1 - Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente nos 
argumentativos, e aplícaos nas producións propias. CCL 

4º LG 
4º-LGB3.11.2 - Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade. CCL 

4º LG 4º-LGB3.12.1 - Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual. 
CCL 

4º LG 4º-LGB3.12.2 - Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB3.13.1 - Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB3.14.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB3.2.1 - Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue os 
diversos tipos. CCL 

4º LG 4º-LGB3.3.1 - Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. CCL 

4º LG 4º-LGB3.3.2 - Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. CCL 
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4º LG 4º-LGB3.3.3 - Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas palabras. 
CCL 

4º LG 4º-LGB3.3.4 - Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB3.4.1 - Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención á entoación, ás vogais de 
grao medio e ao n velar. CCL 

4º LG 
4º-LGB3.5.1 - Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

CCL 

4º LG 4º-LGB3.6.1 - Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 
CCL 

4º LG 4º-LGB3.6.2 - Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
CCL 

4º LG 4º-LGB3.7.1 - Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. CCL 

4º LG 4º-LGB3.8.1 - Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 
CCL 

4º LG 4º-LGB3.8.2 - Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. CCL 

4º LG 4º-LGB3.8.3 - Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. CCL 

4º LG 4º-LGB3.8.4 - Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. CCL 

4º LG 4º-LGB3.8.5 - Usa a terminoloxía sintáctica correcta. CCL 

4º LG 
4º-LGB3.9.1 - Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, así 
como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.1.1 - Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argumenta 
fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.1.2 - Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
argumenta cun discurso propio a súa postura. CCL 
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4º LG 
4º-LGB4.1.3 - Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das 
linguas do mundo no século XXI. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.1.4 - Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués (buscadores, enciclopedias e portais 
de noticias). CCL 

4º LG 4º-LGB4.2.1 - Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. CCL 

4º LG 4º-LGB4.2.2 - Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.2.3 - Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus coñecementos 
sociolingüísticos. CCL 

4º LG 4º-LGB4.2.4 - Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. CCL 

4º LG 4º-LGB4.2.5 - Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación sociolingüística actual. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB4.3.1 - Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a necesidade de continuar con este 
proceso na lingua galega. CCL 

4º LG 4º-LGB4.3.2 - Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada fenómeno. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.3.3 - Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. CCL 

4º LG 4º-LGB4.3.4 - Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. CCL 

4º LG 4º-LGB4.4.1 - Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB4.4.2 - Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos 
expositivos sobre as diferentes etapas. CCL 

4º LG 4º-LGB4.4.3 - Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 
CCL 

4º LG 4º-LGB4.4.4 - Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 
CCL 
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4º LG 
4º-LGB4.4.5 - Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde 1916. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.5.1 - Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza criticamente textos (literarios e 
xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais que traten sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB4.6.1 - Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha 
argumentación axeitada. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.6.2 - Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 
argumentadamente. CCL 

4º LG 4º-LGB4.7.1 - Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 
CCL 

4º LG 4º-LGB4.7.2 - Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. CCL 

4º LG 4º-LGB4.7.3 - Valora a lingua estándar como variedade unificadora. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.7.4 - Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural e rexeita 
fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. CCL 

4º LG 
4º-LGB4.7.5 - Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación 
sociolingüística nelas. CCL 

4º LG 4º-LGB5.1.1 - Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a actualidade. CCL 

4º LG 
4º-LGB5.1.2 - Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a actualidade 
sinalando os seus principais trazos característicos. CCL 

4º LG 
4º-LGB5.2.1 - Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade 
para a súa lectura. CCL 

4º LG 
4º-LGB5.2.2 - Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade, resume o seu 
contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 

CCL 
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4º LG 
4º-LGB5.2.3 - Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualidade, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente 

CCL 

4º LG 
4º-LGB5.2.4 - Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos seus principais contidos, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período ou períodos. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB5.3.1 - Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. CCL 

4º LG 
4º-LGB5.3.2 - Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

CCL 

4º LG 
4º-LGB5.4.1 - Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade. CCL 

4º LG 4º-LGB5.5.1 - Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destas. 
CCL 

4º LG 4º-LGB5.5.2 - Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes. 
CCL 

4º LG 4º-LGB5.6.1 - Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 
CCL 

4º LG 
4º-LGB5.6.2 - Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos 
e xuízos. CCL 

4º LG 
4º-LGB1.9.5 - Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha 
presentación atractiva e innovadora. CD 

4º LG 
4º-LGB2.10.1 - Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios en liña e 
outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. CD 
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4º LG 
4º-LGB2.10.2 - Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na presentación 
dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, 
numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

CD 

4º LG 
4º-LGB2.10.3 - Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de 
opinións. CD 

4º LG 

4º-LGB2.11.1 - Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto impreso como dixital, 
textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

CD 

4º LG 4º-LGB2.12.1 - Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. CD 

4º LG 
4º-LGB2.13.1 - Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da información obtida de 
distintas fontes. CD 

4º LG 
4º-LGB2.13.2 - Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun tema dado sen documentación 
previa. CD 

4º LG 
4º-LGB2.3.1 - Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet. 

CD 

4º LG 
4º-LGB2.8.1 - Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos 
soportes. CD 

4º LG 
4º-LGB2.8.2 - Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus 
escritos. CD 

4º LG 
4º-LGB2.9.4 - Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus 
alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente. CD 
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4º LG 
4º-LGB3.5.1 - Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

CD 

4º LG 
4º-LGB4.1.4 - Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués (buscadores, enciclopedias e portais 
de noticias). CD 

4º LG 
4º-LGB4.2.3 - Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus coñecementos 
sociolingüísticos. CD 

4º LG 
4º-LGB4.4.5 - Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde 1916. CD 

4º LG 
4º-LGB4.5.1 - Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza criticamente textos (literarios e 
xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais que traten sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

CD 

4º LG 4º-LGB5.5.2 - Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes. 
CD 

4º LCL 4º-LCLB2.3.3 - Respecta as opinións das demais persoas. CSC 

4º LG 
4º-LGB1.11.2 - Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas e 
emprega unha linguaxe non discriminatoria. CSC 

4º LG 
4º-LGB1.12.1 - Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e 
participa en conversas informais. CSC 

4º LG 
4º-LGB1.13.1 - Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para 
relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. CSC 

4º LG 4º-LGB1.3.2 - Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura. 
CSC 

4º LG 4º-LGB1.5.2 - Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas. 
CSC 
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4º LG 
4º-LGB1.5.3 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CSC 

4º LG 4º-LGB1.6.2 - Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 
CSC 

4º LG 
4º-LGB1.7.1 - Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CSC 

4º LG 4º-LGB1.8.2 - Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 
CSC 

4º LG 
4º-LGB1.9.4 - Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CSC 

4º LG 
4º-LGB2.10.3 - Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de 
opinións. CSC 

4º LG 

4º-LGB2.11.1 - Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto impreso como dixital, 
textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

CSC 

4º LG 4º-LGB2.12.1 - Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. CSC 

4º LG 
4º-LGB2.13.1 - Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da información obtida de 
distintas fontes. CSC 

4º LG 
4º-LGB2.14.1 - Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os pensamentos 
senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

CSC 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 61 

4º LG 

4º-LGB2.2.2 - Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, nómina e vida 
laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e 
impreso administrativo de reclamación). 

CSC 

4º LG 
4º-LGB2.5.1 - Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e 
artigo de opinión. CSC 

4º LG 4º-LGB2.5.2 - Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e persuasión. 
CSC 

4º LG 
4º-LGB2.6.1 - Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios de 
comunicación (anuncios). CSC 

4º LG 
4º-LGB2.6.2 - Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 
comunicación. CSC 

4º LG 4º-LGB2.7.1 - Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
CSC 

4º LG 
4º-LGB2.7.2 - Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación con especial 
atención á publicidade. CSC 

4º LG 
4º-LGB2.8.1 - Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos 
soportes. CSC 

4º LG 
4º-LGB2.8.2 - Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus 
escritos. CSC 

4º LG 
4º-LGB4.1.3 - Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das 
linguas do mundo no século XXI. CSC 

4º LG 
4º-LGB4.1.4 - Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués (buscadores, enciclopedias e portais 
de noticias). CSC 

4º LG 4º-LGB4.2.1 - Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. CSC 

4º LG 4º-LGB4.2.2 - Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. CSC 
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4º LG 
4º-LGB4.2.3 - Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus coñecementos 
sociolingüísticos. CSC 

4º LG 4º-LGB4.2.4 - Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. CSC 

4º LG 4º-LGB4.2.5 - Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación sociolingüística actual. 
CSC 

4º LG 
4º-LGB4.3.1 - Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a necesidade de continuar con este 
proceso na lingua galega. CSC 

4º LG 4º-LGB4.3.2 - Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada fenómeno. CSC 

4º LG 
4º-LGB4.3.3 - Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. CSC 

4º LG 4º-LGB4.3.4 - Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. CSC 

4º LG 
4º-LGB4.6.1 - Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha 
argumentación axeitada. CSC 

4º LG 
4º-LGB4.6.2 - Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 
argumentadamente. CSC 

4º LG 4º-LGB4.7.1 - Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 
CSC 

4º LG 
4º-LGB4.7.4 - Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural e rexeita 
fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. CSC 

4º LG 
4º-LGB4.7.5 - Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación 
sociolingüística nelas. CSC 

4º LG 
4º-LGB1.12.1 - Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e 
participa en conversas informais. CSIEE 

4º LG 
4º-LGB1.13.1 - Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para 
relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. CSIEE 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 63 

 

4º LG 
4º-LGB1.2.2 - Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico 
(condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 

CSIEE 

4º LG 
4º-LGB1.5.3 - Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CSIEE 

4º LG 
4º-LGB1.9.4 - Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CSIEE 
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3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA, PROCEMENTOS 
E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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3.1 1º ESO 
 

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA A 
SUPERACIÓN DA MATERIA 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 
CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
T1 T2 T3 

B1 COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR     

1º-LGB1.1.1 - 
Comprende e 
interpreta a intención 
comunicativa de 
textos orais sinxelos 
(noticias de 
actualidade). 
Traslada a 
información 
relevante ou a idea 
xeral de textos 
sinxelos a resumos. 

Comprender e interpretar 

basicamente a intención 

comunicativa e a idea xeral de 

textos orais (noticias de 

actualidade) e elaborar un resumo. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB1.1.2 - 
Traslada a 
información 
relevante ou a idea 
xeral de textos 
sinxelos a resumos. 

Trasladar suficientemente a 
información relevante ou a idea 
xeral de textos sinxelos e resumos 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB1.2.1 - Segue 
instrucións para 
realizar tarefas de 
aprendizaxe con 
progresiva 
autonomía. 
Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea 
xeral, os datos máis 
relevantes en textos 
orais do ámbito 
social e educativo. 

Extraer a intención comunicativa e a 

idea xeral de textos orais sinxelos 

dos ámbitos social e educativo, e 

seguir instrucións para realizar 

tarefas guiadas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.2.2 - Segue 
instrucións para 
realizar tarefas de 
aprendizaxe con 
progresiva 
autonomía. 

Seguir de xeito básico instrucións 
para realizar tarefas de aprendizaxe 
con autonomía progresiva 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.3.1 - 
Coñece e aprecia as 
normas que rexen a 
cortesía na 
comunicación oral 
(intervén na orde 
que lle corresponde, 
manifesta respecto 
polas opinións alleas 
e recoñece e rexeita 
a linguaxe 
discriminatoria).  

Coñecer e apreciar as normas de 

cortesía nas intervencións orais 

propias e alleas, tanto espontáneas 

como planificadas. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.3.2 - 
Recoñece a 
importancia dos 
aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) 
e o significado da 
linguaxe non verbal. 

Recoñecer dun modo elemental a 
importancia dos aspectos 
prosódicos e o signficado da 
linguaxe non verbal 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 67 

1º-LGB1.4.1 - 
Identifica a intención 
comunicativa, as 
ideas principais e as 
secundarias de 
programas 
informativos.  

Identificar e contrastar o propósito 

comunicativo en textos orais dos 

medios de comunicación, analizar 

dun xeito básico criticamente os 

seus contidos e identificar algúns 

prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.4.2 - 
Compara o 
tratamento da 
mesma noticia en 
diferentes medios de 
comunicación e 
extrae conclusións a 
partir das 
coincidencias e 
diferenzas atopadas. 

Comparar dun modo simple  o 
tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación 
e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.4.3 - 
Identifica e rexeita os 
usos lingüísticos que 
levan implícitos 
prexuízos ou 
discriminacións. 

 Identificar e contrastar o propósito 

comunicativo en textos orais dos 

medios de comunicación, analizar 

criticamente os seus contidos e 

identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.5.1 - 
Consulta os medios 
de información 
dixitais para 
seleccionar contidos 
relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións. 

Coñecer e aplicar, con axuda das 

TIC, as algunhas estratexias 

necesarias para realizar 

exposicións orais planificadas e 

participar de forma construtiva en 

diversas interaccións 

comunicativas. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.5.2 - 
Emprega as TIC 
para facer as súas 
presentacións máis 
claras e visualmente 
atractivas. 

Empregar as TIC para facer as 
presentacións máis claras e 
atractivas 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB1.6.1 - 
Aprecia a emisión 
dunha pronuncia 
correcta, recoñece 
os erros de 
produción oral propia 
e allea e propón 
solucións para 
melloralas.  

Valorar as producións emitidas e 

máis as propias cunha fonética e 

prosodia correcta e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos 

que se poidan asociar a ela. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.6.2 - 
Comprende, 
interpreta e rexeita 
os prexuízos que se 
poidan asociar á 
pronuncia da lingua 
galega. 

Comprender, interpretar e rexeitar 
algúns dos prexuízoas asociados á 
fonética do galego. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.6.3 - Usa, 
se a posúe, a 
variante dialectal 
propia e asúmea 
como a variedade 
habitual do seu 
contexto. 

Usar a variante dialectal propia 
como variedade habitual do seu 
contexto 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.7.1 - 
Produce textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión 
e corrección.  

Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección 

dun xeito básico 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB1.7.2 - 
Participa con fluidez 
nas intervencións 
orais espontáneas 
respectando as 
regras 
morfosintácticas 
desta lingua, en 
especial a 
colocación do 
pronome átono, así 
como a fonética 
galega (pronuncia 
das sete vogais, n 
velar e fonema 
fricativo palatal 
xordo). 

Participar cunha fluídez elemental 
nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas, especialmente a 
colocación dos pronomes átonos e 
a fonética galega. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.7.3 - 
Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas 
expresións propias 
do galego 
(fraseoloxía 
adecuada). 

Emprega algunha fraseoloxía 
galega de xeito adecuado 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.7.4 - 
Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un 
léxico rico e variado 

Emprega na oralidade dun xeito 
elemento léxico variado 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.8.1 - 
Intervén en debates 
e coloquios do 
ámbito educativo, 
respectando as 
regras de 
interacción. 

Participar activamente nalgunhas 

situacións propias do ámbito 

educativo (pedir aclaracións, 

intercambiar opinións e expor 

conclusións). 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB1.8.2 - 
Cínguese ao tema, 
non divaga e atende 
ás instrucións da 
persoa moderadora 
nos debates e 
coloquios. 

Centrarse no tema de debate e 
atender ás indicacións do 
moderador 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.9.1 - 
Elabora guións para 
organizar os 
contidos de 
exposicións formais 
ou informais breves. 

Aplicar algunhas técnicas e 

estratexias para falar en público, en 

situacións formais ou informais, de 

forma individual ou en grupo. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas 
específicasAnálise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.9.2 - 
Respecta os 
aspectos prosódicos 
da linguaxe non 
verbal (a posta en 
escena, os xestos e 
a mirada), manifesta 
autocontrol das 
emocións ao falar en 
público e diríxese ao 
auditorio con 
autoconfianza e 
seguridade 

Respectar os aspectos xestuais da 
lingua e controlar as propias 
emocións perante o auditorio 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.9.3 - 
Adecúa a súa 
pronuncia á 
finalidade da 
situación 
comunicativa. 

Adecuar a pronuncia á finalidade da 
comunicación 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicasv 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB1.9.4 - 
Incorpora 
progresivamente 
palabras propias do 
nivel formal ás súas 
producións orais. 

Incorporar gradualmente algún 
léxico formal 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.9.5 - 
Analiza similitudes e 
diferenzas entre 
discursos formais e 
espontáneos. 

Analizar dun xeito básico as 
semellanzas e diferenzas entre os 
discursos formais e informais 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.9.6 - 
Recoñece e avalía 
erros (repeticións de 
conectores, pobreza 
léxica e 
castelanismos) nos 
discursos orais 
propios e alleos e 
trata, 
progresivamente, de 
evitalos. 

Recoñecer e avaliar algúns dos 
erros máis comúns nos discursos 
orais propios e alleos 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.10.1 - 
Participa en 
conversas informais 
nos que intercambia 
información e 
expresa a súa 
opinión, fai 
invitacións e 
ofrecementos, e pide 
e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da vida 

cotiá, de interese persoal ou social. 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

1º-LGB1.10.2 - 
Desenvólvese 
correctamente en 
situacións da vida 
cotiá que implique 
solicitar unha 
información ou un 
servizo. 

Pedir correctamente solicitudes de 
información ou de servizos 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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B2 . COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

1º-LGB2.1.1 - Utiliza 
técnicas de análise e 
síntese do contido: 
subliñados, 
esquemas e 
resumos. 

Aplicar dun xeito básico técnicas de 

análise do contido e estratexias de 

lectura comprensiva. 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.1.2 - 
Recoñece a 
intencionalidade do 
emisor a partir de 
elementos 
contextuais 
explícitos. 

Recoñecer a intencionalidade do 
emisor 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.1.3 - 
Reconstrúe o sentido 
global e compón o 
esquema 
xerarquizado das 
ideas. 

Reconstruír o sentido e xerarquizar 
nun esquema 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.1.4 - 
Procura o léxico 
descoñecido en 
dicionarios, analiza a 
forma da palabra ou 
deduce o significado 
polo contexto. 

Procurar o léxico descoñecido e 
deducir basicamente o significado 
polo contexto 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.1.5 - 
Interpreta o 
significado de 
elementos non 
lingüísticos 
(símbolos, iconas, 
etc.). 

Interpretar o significado de iconas, 
símbolos etc. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB2.1.6 - Busca 
información para 
ampliar e completar 
o contido das 
mensaxes a través 
de distintos recursos: 
xornais, revistas, 
libros, enciclope-
dias, buscadores de 
internet. 

Buscar en distintos recursos para 
ampliar información 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.1.7 - 
Contrasta os 
contidos analizados 
cos coñecementos 
propios, antes e 
despois da lectura. 

Constrastar o analizado co 
coñecido 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.2.1 - 
Comprende, 
interpreta e sintetiza 
o contido de textos 
propios da vida cotiá: 
mensaxes 
electrónicas ou de 
móbil, de correo 
electrónico, normas 
e instrucións de uso. 

Comprender, interpretar e sintetizar 

textos da vida cotiá e das relacións 

sociais en ámbitos próximos á 

experiencia do alumnado: 

mensaxes electrónicas ou de móbil 

e normas e instrucións de uso. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.3.1 - 
Comprende, 
interpreta e sintetiza 
escritos dos medios 
de comunicación, 
especialmente, os 
narrativos e 
expositivos de 
estrutura descritiva e 
secuencial. 

Comprender, interpretar e sintetizar 

escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de estrutura 

descritiva e secuencial. 

 X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB2.4.1 - 
Comprende, 
interpreta e sintetiza 
textos propios da 
vida educativa: webs 
educativas, 
información de 
dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en 
distintos soportes. 

Comprender, interpretar e sintetizar 

dun xeito básico escritos do ámbito 

educativo do alumnado, 

especialmente, textos descritivos, 

narrativos e expositivos sobre as 

distintas materias curriculares: webs 

educativas, e información de 

dicionarios e enciclopedias en 

distintos soportes. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.4.2 - Segue 
instrucións para 
realizar tarefas de 
aprendizaxe 
guiadas, con 
progresiva 
autonomía 

Seguir instrucións sinxelas para 
realizar tarefas guiadas 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.5.1 - Usa 
de forma guiada as 
bibliotecas e as TIC 
para obter 
información e 
consultar modelos 
de composición 
escrita. 

Utilizar de forma guiada as 

bibliotecas e as TIC para obter 

información e consultar modelos de 

composición escrita. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.6.1 - 
Manifesta unha 
actitude crítica ante 
as mensaxes que 
transmiten prexuízos 
e reflexiona sobre os 
usos lingüísticos 
discriminatorios 

Amosar unha actitude reflexiva e 

crítica ante algunhas mensaxes que 

transmiten prexuízos e reflexionar 

sobre os usos lingüísticos 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.6.2 - 
Identifica e evita o 
uso de expresións 
habituais que 
evidencian prexuízos 
de distinta natureza: 
relixiosos, raciais e 
sexistas. 

Amosar unha actitude reflexiva e 

crítica ante algunhas mensaxes que 

transmiten prexuízos e reflexionar 

sobre os usos lingüísticos 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB2.7.1 - Le en 
voz alta con dicción, 
entoación e ritmo 
adecuados e con 
respecto pola 
puntuación do texto. 

Ler en voz alta con dicción, 

entoación e ritmo adecuados á 

situación comunicativa. 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.7.2 - Le en 
voz alta seguindo os 
patróns fonéticos do 
galego. 

Ler en voz alta con dicción, 

entoación da lingua galega e ritmo 

adecuados á situación 

comunicativa. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.7.3 - Utiliza 
recursos das TIC 
para rexistrar a voz. 

Empregar algún dos recursos TIC 
para gravar a voz 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.8.1 - Utiliza 
esquemas sinxelos e 
notas para ordenar 
as ideas e estruturar 
o contido do texto 

 Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir textos 

adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos 

gramaticalmente. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.8.2 - 
Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou 
formal segundo o 
requira a situación 
comunicativa. 

Adecuar o texto dun xeito 
incompleto ao rexistro coloquial e 
segundo a situación comuniciativa 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB2.8.3 - Utiliza 
elementos 
lingüísticos e 
discursivos esenciais 
para a cohesión das 
ideas: conectores 
textuais básicos, e 
concordancias 
dentro do sintagma 
nominal e dentro do 
sintagma verbal. 

Utilizar algúns conectores 
discursivos de cohesión e outros 
elementos lingüísticos de cohesión. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.8.4 - 
Puntúa o texto en 
relación coa 
organización 
oracional e a forma 
do texto (os 
parágrafos e a 
distribución e 
organización das 
ideas expresadas). 

Puntuar basicamente un texto. X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.8.5 - Revisa 
o texto con respecto 
ás normas 
morfolóxicas, 
ortográficas e 
tipográficas 

Revisar un texto dun  modo sinxelo 
desde o punto de vista ortográfico, 
morfolóxico e tipográfico 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.9.1 - 
Produce textos 
propios das relacións 
sociais: notas, 
cartas, avisos, 
mensaxes 
electrónicas ou de 
móbil. 

Producir, en formato papel ou 

dixital, textos sinxelos propios da 

vida cotiá e das relacións sociais: 

notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB2.10.1 - 
Produce, a partir dun 
modelo, textos 
propios dos medios 
de comunicación, 
fundamentalmente, 
noticias, en formato 
papel ou dixital. 

Producir, a partir dun modelo, textos 

propios dos medios de 

comunicación, fundamentalmente, 

noticias, en formato papel ou dixital 

dun xeito sinxelo. 

 X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.10.2 - 
Coñece a estrutura 
do xornal (seccións e 
xéneros) e os 
elementos 
paratextuais que 
acompañan as 
noticias. 

Coñecer a estrutura dun xornal X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.11.1 - 
Produce, en formato 
papel ou dixital, 
textos descritivos, 
narrativos e 
expositivos propios 
da vida educativa, 
especialmente, 
resumos, 
exposicións sinxelas 
e conclusións sobre 
tarefas e 
aprendizaxes 
realizadas. 

Producir, en soporte impreso ou 

dixital, textos propios da vida 

educativa, especialmente, resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións 

sobre as tarefas e aprendizaxes 

realizadas. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.12.1 - 
Produce textos de 
distintos xéneros: 
descricións, 
narracións de feitos 
e exposicións de 
ideas e conceptos. 

Producir textos de distintos xéneros: 

descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB2.13.1 - 
Utiliza, con 
progresiva 
autonomía, as 
funcións básicas dun 
procesador de textos 
para organizar os 
contidos e mellorar a 
presentación 

Usar, con progresiva autonomía e 

dun xeito básico, as TIC 

(procesadores de texto e 

correctores ortográficos) para 

planificar, revisar e mellorar a 

presentación dos escritos. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.13.2 - 
Emprega os 
correctores 
ortográficos para 
resolver dúbidas e 
revisar a ortografía. 

Empregar os correctores 
ortográficos. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.14.1 - 
Participa, de modo 
guiado, nas tarefas 
de revisión e mellora 
das producións 
propias e alleas. 

Avaliar o seu proceso de 

aprendizaxe cunha actitude activa e 

de confianza. 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB2.14.2 - 
Acepta o erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe e  

Avaliar o seu proceso de 

aprendizaxe cunha actitude activa e 

de confianza 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

mostra unha actitude 
positiva de 
superación. 

B3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

1º-LGB3.1.1 - Utiliza 
un vocabulario 
amplo e preciso para 
expresarse con 
claridade nun 
rexistro axeitado á 
situación 

Recoñecer, explicar e usar léxico 

amplo e preciso coa presenza da 

fraseoloxía e vocabulario traballado 

na aula dun xeito inicial 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB3.2.1 - 
Recoñece e 
pronuncia 
correctamente os 
fonemas propios da 
lingua galega. 

Recoñecer e usar a fonética da 

lingua galega. X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.3.1 - Obtén, 
de xeito autónomo, 
información 
lingüística relativa á 
clase de palabras e 
a normativa en 
dicionarios, en 
diferentes soportes, 
e noutras obras de 
consulta. 

Usar eficazmente os dicionarios ou 

calquera outra fonte de consulta en 

calquera soporte, para resolver 

dúbidas e para progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.4.1 - Aplica 
correctamente as 
normas ortográficas 
e morfolóxicas da 
lingua galega. 

Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.4.2 - Aplica 
estratexias para a 
corrección 
lingüística, 
gramatical e 
ortográfica dos 
textos. 

Aplicar dun modo inicial estratexias 
para a corrección lingüística. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.5.1 - 
Analiza e usa 
correctamente a 
puntuación de 
acordo coa cohesión 
textual. 

Analizar e usar correctamente 

basicamente a puntuación, de 

acordo coa cohesión textual. 
X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB3.6.1 - 
Recoñece e explica 
o uso das categorías 
gramaticais nos 
textos, utiliza este 
coñecemento para 
corrixir erros e 
distingue as flexivas 
das non flexivas. 

Recoñecer e explicar basicamente 

o uso das distintas categorías 

gramaticais, utilizar este 

coñecemento para distinguir erros e 

diferenciar as flexivas das non 

flexivas. 

X X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.7.1 - 
Recoñece e explica 
nos textos as 
referencias deícticas 
persoais. 

Recoñecer, usar e reflexionar dun 

xeito incompleto  sobre os 

mecanismos da cohesión textual 

como a deíxe persoal. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.8.1 - 
Identifica, explica e 
usa distintos tipos de 
conectores textuais 
máis comúns, en 
particular os 
temporais e 
explicativos. 

Recoñecer, usar e explicar algúns 

conectores textuais máis comúns 

(sobre todo os temporais e os 

explicativos). 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.9.1 - 
Produce textos orais 
e escritos de 
diferentes xéneros, 
usando as regras de 
concordancia. 

Coñecer algunhas das  regras de 

concordancia e das funcións 

sintácticas principais no seo da 

oración para elaborar enunciados 

cun estilo cohesionado e correcto.  

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.9.2 - 
Identifica as funcións 
sintácticas no seo da 
oración. 

Identificar dun xeito básico 
algunhas das funcións sintácticas 
oracionais 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas 
específicasRúbrica 
expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB3.10.1 - 
Recoñece as 
modalidades 
asertivas, 
interrogativas, 
exclamativas, 
desiderativas, 
dubitativas e 
imperativas en 
relación coa 
intención 
comunicativa do 
emisor. 

Recoñecer as modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en 

relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.11.1 - 
Recoñece os erros 
nas producións orais 
e escritas propias e 
alleas a partir da 
avaliación e 
autoavaliación. 

Aplicar progresivamente o 

coñecemento e o uso das 

estratexias de autoavaliación e a 

aceptación do erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB3.12.1 - 
Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias 
linguas e 
relacionados cos 
elementos 
transversais, evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

B3.12. Participar nalgún proxecto 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB3.13.1 - 
Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de 
ámbito contextual, 
textual, oracional e 
da palabra, 
desenvolvidos no 
curso nunha das 
linguas, para 
mellorar a 
comprensión e 
produción dos textos 
traballados en 
calquera das outras. 

Reflexionar basicamente 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. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

B4. LINGUA E SOCIEDADE 

1º-LGB4.1.1 - Valora 
a lingua como 
instrumento co cal se 
constrúen todos os 
saberes e como 
medio de relación 
interpersoal e de 
sinal de identidade 
dun pobo a través da 
identificación de 
elementos 
lingüísticos de noso 
na literatura de 
tradición oral e no 
xénero humorístico. 

Valorar as linguas como medios de 

relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo, valorar 

positivamente o plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade e coñecer a lusofonía 

e achegarse ás culturas que a 

integran. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.1.2 - 
Coñece as linguas 
que se falan en 
Galicia. 

Coñecer as linguas que se falan en 
Galicia 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB4.1.3 - 
Coñece os territorios 
que forman parte da 
comunidade 
lusófona. 

Coñecer a lusofonía  X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.1.4 - 
Coñece recursos en 
rede de lecer 
(literatura de 
tradición oral, música 
e xogos) en lingua 
galega adaptados á 
súa idade. 

Coñecer recursos da rede sobre o 
lecer 

X X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.2.1 - 
Describe e analiza a 
situación 
sociolingüística de 
Galicia a partir do 
estudo do seu 
contexto familiar e a 
do resto do 
alumnado. 

Describir e analizar a situación 

sociolingüística de Galicia a partir 

do estudo dos contextos familiares 

do alumnado. 

X  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.2.2 - 
Coñece e valora os 
antropónimos 
galegos 

Coñecer e valorar algúns 
antropónimos galegos 

X  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.3.1 - 
Analiza a súa propia 
práctica lingüística e 
valora a importancia 
de contribuír 
individual e 
socialmente á 
normalización da 
lingua galega. 

Adquirir vínculos positivos cara ao 

uso do galego e asumir a 

importancia da contribución 

individual no desenvolvemento da 

lingua galega. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB4.4.1 - 
Coñece a lexislación 
que regula os 
dereitos lingüísticos 
individuais. 

Coñecer a situación sociolingüística 

e legal das linguas de España. X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.5.1 - 
Coñece o que é un 
prexuízo. Detecta e 
analiza a presenza 
de novos e vellos 
prexuízos cara ao 
galego na súa 
práctica lingüística e 
na do seu contorno 

Identificar os prexuízos lingüísticos 

e analizar a situación persoal en 

relación a eles. 
 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.6.1 - 
Aprecia as variantes 
diatópicas do galego 
como símbolo de 
riqueza lingüística e 
cultural. 

Recoñecer e apreciar algunhas das 

principais variantes diatópicas do 

galego. 
 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.6.2 - 
Rexeita os prexuízos 
sobre as variedades 
dialectais e utiliza os 
trazos propios da 
súa zona. 

Recoñecer e apreciar algunhas das 

principais variantes diatópicas do 

galego. 
 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB4.6.3 - 
Coñece as principais 
variantes diatópicas 
do galego e clasifica 
producións 
lingüísticas segundo 
o bloque dialectal ao 
que pertencen. 

Recoñecer e apreciar algunhas das 

principais  variantes diatópicas do 

galego. 
 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

B5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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1º-LGB5.1.1 - Le, 
con regularidade e 
de maneira guiada, 
obras literarias para 
desenvolver o 
criterio lector; expón 
unha opinión persoal 
sobre a lectura 
dunha obra axeitada 
á idade, relaciona o 
seu sentido coa 
propia experiencia e 
outros 
coñecementos 
adquiridos, e asimila 
os trazos estéticos 
xerais que definen 
cada texto. 

B5.1. Ler, con regularidade e de 

maneira guiada, obras literarias 

para desenvolver o criterio lector; 

expor unha opinión persoal sobre a 

lectura dunha obra axeitada á 

idade, relacionando o seu sentido 

coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos, 

procurando asimilar os trazos 

estéticos xerais que definen cada 

texto. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicio 

 Producións orais. 

 Rúbrica expresión oral. 
 

 

1º-LGB5.2.1 - 
Compara textos 
literarios e non 
literarios e describe 
as súas diferenzas e 
similitudes. 

Comparar textos literarios e non 

literarios e diferenciar varias das 

súas diferenzas  
X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB5.2.2 - 
Diferencia textos dos 
tres grandes xéneros 
a partir dos seus 
trazos característicos 
máis xerais. 

Diferenciar basicamente textos dos 

tres grandes xéneros a partir dos 

seus trazos característicos máis 

xerais.  

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB5.3.1 - Le 
expresiva e 
comprensivamente, 
fai audicións de 
poemas recitados ou 
cantados, sinala a 
temática ou 
temáticas abordadas 
e describe os valores 
estilísticos dos 
textos. 

Ler expresiva e comprensivamente, 

facer audicións de poemas 

recitados ou cantados, sinalar a 

temática ou temáticas abordadas e 

describir os valores estilísticos dos 

textos. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB5.4.1 - Le 
expresiva e 
comprensivamente 
textos narrativos 
breves e recoñece a 
funcionalidade dos 
elementos formais 
básicos. 

Ler expresiva e comprensivamente 

textos narrativos breves e 

recoñecer a funcionalidade dos 

elementos formais básicos. 

X X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Producións orais  

1º-LGB5.5.1 - Le 
dramatizada e 
comprensivamente, 
visiona pezas 
teatrais e aprecia os 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

 Ler dramatizada e 

comprensivamente, visionar pezas 

teatrais e apreciar os seus 

compoñentes e procedementos 

máis relevantes. 

 X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB5.6.1 - 
Escribe textos 
sinxelos de intención 
estética, servíndose 
dos coñecementos 
literarios adquiridos 
e dos recursos 
retóricos traballados 
na aula. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de 

intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos 

e dos recursos retóricos traballados 

na aula. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB5.7.1 - 
Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos 
do cómic como 
linguaxe artística. 

Describir e caracterizar os trazos 

definitorios básicos do cómic e a 

canción como linguaxes artísticas. 
X  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB5.7.2 - 
Identifica e describe, 
nun cómic dado, os 
principais trazos 
definitorios. 

Describir e caracterizar os trazos 

definitorios básicos do cómic e a 

canción como linguaxes artísticas. 
X  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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1º-LGB5.7.3 - 
Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos 
da canción como 
linguaxe artística. 

Describir e caracterizar os trazos 

definitorios básicos do cómic e a 

canción como linguaxes artísticas. 
X  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB5.7.4 - 
Identifica e describe, 
nunha canción dada, 
os seus principais 
trazos definitorios. 

Describir e caracterizar os trazos 

definitorios básicos do cómic e a 

canción como linguaxes artísticas. 
X  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

1º-LGB5.8.1 - 
Familiarízase, 
seguindo unhas 
pautas orientadoras, 
co emprego dos 
fondos e recursos 
que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a 
procura de 
información básica e 
a resolución de 
dúbidas de traballo. 

Familiarizarse, seguindo unhas 

pautas orientadoras, co emprego 

dos fondos e recursos que ofrecen 

as bibliotecas, incluídas as virtuais, 

para a procura de información 

básica e a resolución de dúbidas de 

traballo. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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3.2.  2º ESO 
 

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

B1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

LGB1.1.1. Comprende o sentido 
global e identifica a intención 

comunicativa de textos orais de 
carácter informativo propios dos 

medios de comunicación audiovisual 
(reportaxes, crónicas e 

documentais). 

Comprender dun 

xeito básico o 

sentido global e 

identificar a 

intención 

comunicativa de 

textos orais 

informativos 

propios dos 

medios de 

comunicación 

audiovisual. 

  X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

LGB1.1.2. Traslada a información 
relevante de discursos orais dos 

medios de comunicación audiovisual 
a esquemas ou resumos. 

Trasladar a 

información  oral 

relevante de 

discursos orais 

dos medios de 

comunicación. 

  X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

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

ámbito social e educativo. 

Recoñecer os 

feitos e datos 

relevantes en 

textos orais do 

ámbito social e 

educativo. 

X  X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.2.2. Comprende e segue as 
instrucións para realizar tarefas de 

aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

Seguir instrucións 

para realizar 

tarefas con 

autonomía 

progresiva. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na 
quenda que lle corresponde, 

respecta as opinións e recoñece e 
rexeita a linguaxe discriminatoria). 

Usar e apreciar a 

maioría das 

normas de 

cortesía na 

comunicación oral 

e rexeitar a 

linguaxe 

discriminatoria. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

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

pausas, ton, timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis 

característicos da linguaxe non 
verbal. 

Recoñecer e 

valorar dun modo 

inicial a 

importancia da 

prosodia e da 

linguaxe non 

verbal. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 

identifica a intención comunicativa 
de programas de carácter 

informativo: noticias, reportaxes e 
crónicas. 

Diferenciar dun 

xeito elemental as 

ideas principais 

das secundarias 

dos textos 

informativos e a 

intención 

comunicativa. 

 X  

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

de comunicación e extrae 
conclusións a partir das 

coincidencias e diferenzas atopadas. 

Comparar a 

mesma noticia en 

diferentes medios 

e tirar conclusións 

básicas. 

   

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as 
mensaxes e rexeita usos lingüísticos 

que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

Reflexionar e 

rexeitar usos 

lingüísticos 

prexuizosos e 

descriminatorios. 

  X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, 

recoñece os erros nas producións 
orais propias e alleas e propón 

solucións para melloralas. 

Apreciar e 

recoñecer varios 

elementos da 

prosodia correcta 

nas producións 

orais propias e 

alleas. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poidan 

asociar á pronuncia galega. Coñecer e rexeitar 

a maioria dos 

prexuízos 

asociados á 

fonética galega. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e utilízaa na 

súa práctica habitual. 

Asumir e utilizar a 

variante dialectal 

propia. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

Producir textos 

oraisdun xeito 

elemental 

adecuados á 

situación e 

intención 

comunicativa, 

coherentes, 

cohesionados e 

correctos. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 

respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 

especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega 

(pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

Participar con 

relativa fluidez nas 

intervencións orais 

espontáneas 

respectando a 

gramática e 

fonética do galego. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 93 

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

LGB1.6.3. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 

expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). Empregar algunha 

fraseoloxía propia 

do galego. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.6.4. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas un 

léxico rico e variado. 

Empregar 

oralmente un 

léxico variado. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.7.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos 

ás súas producións. 
Consultar os 

medios de 

comunicación para 

obter información 

relevante. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

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

para as 

presentación. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

e coloquios con 

respecto. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Atender as 

indicacións da 

persoa 

moderadora nos 

debates. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre 

unha obra de lectura. 
Expresar e 

comparar cos 

demais 

compañeiros/as a 

súas opinión sobre 

unha obra de 

lectura. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

formais ou informais breves. 

Elaborar guións 

para exposicións 

orais. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos 
prosódicos da linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en escena, os 

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

público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

Usar os aspectos 

prosódicos da 

linguaxe non 

verbal (xestos, 

posta en escena 

etc) e 

autocontrolarse en 

público. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

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

da lingua.  
Incorporar 

progresivamente 

algunhas palabras 

do nivel formal na 

oralidade. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Adecuar dun xeito 

básico a pronuncia 

á oralidade. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, pobreza 

léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e 

trata, progresivamente, de evitalos. 

Recoñecer e 

avaliar algúns 

erros nos 

discursos. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia 

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

e dá indicacións ou instrucións 
sinxelas. 

Participar en 

conversas 

informais para 

intercambiar 

información, dar a 

opinión... 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

situación da vida 

cotiá. 

  X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Utilizar as 

fórmulas de 

tratamento e as 

regras de cortesía 

axeitadas. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA 
A SUPERACIÓN DA 

MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

  

T1 T2 T3 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
 

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

espontáneos. Analizar e 

diferenciar 

algunhas das 

semellanzas entre 

discursos formais 

e informais. 

X X X 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 
 
 
 
 
 
B2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR  

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o 
contido dun texto en resumos e 

esquemas que estruturan 
visualmente as ideas. 

Analizar e 

sintetizar dun 

modo básico un 

texto en resumos 

esquemas. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir do 
contexto, analiza a forma das 

palabras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. Usar o dicionario 

contextualizando. 
x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal 
e as secundarias e comprende a 

relación existente entre elas. 
Identificar ideas 

principais e 

secundarias dun 

xeito básico. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.1.4. Relaciona a información 
explícita e implícita dun escrito en 

función do contexto. 
Relacionar o 

contido implícito e 

explícito dun texto 

dun xeito básico. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.1.5. Compila información para 
comprender e ampliar o 

coñecemento das mensaxes: busca 
bibliografía; consulta libros, revistas, 
xornais; utiliza recursos audiovisuais 

e buscadores de internet. 

Procurar 

información dun 

xeito básico para 

ampliar o 

coñecemento. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos 
textos analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da lectura. Contrastar algúns 

coñecementos 

previos e 

adquiridos antes e 

despois da lectura. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de textos 
propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas persoais, 
avisos e solicitudes. 

Comprender e 

interpretar 

basicamente a 

información 

relevante de textos 

cotiáns. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexidade que 

lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá.  

Comprender dun 

modo básico 

instrucións 

escritas de certa 

complexidade para 

a vida cotiá. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

interpretar as 

normas de 

convivencia, xogos 

e escolares. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.3.1. Comprende e interpreta 
textos propios dos medios de 

comunicación (noticias). Comprender 

basicamente as 

noticias dos 

medios de 

comunicación. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.3.2. Localiza a información 
destacada de textos propios dos 

medios de comunicación: portadas e 
titulares. 

Localizar algunha 

da información 

destacada nos 

textos dos medios 

de comunicación. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 

 orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

Comprender e 

interpretar dun 

modo elemental 

textos instrutivos e 

expositivos. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.4.2. Identifica as 
características específicas de todo 
tipo de textos nos que se expoñan 

feitos e se expliquen ideas e 
conceptos das distintas materias 

curriculares. 

Identificar dun 

xeito básico as 

características 

específicas de 

todo tipo de textos 

nos que se 

expoñan feitos e 

se expliquen ideas 

e conceptos das 

distintas materias 

curriculares. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.5.1. Utiliza, de forma 
progresivamente autónoma, diversas 

fontes de información e integra os 
coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais e escritos. 

Utilizar de forma 

progresivamente 

autónoma 

algunhas fontes de 

información e 

integrar 

elementalmente o 

saber novo en 

discursos orais e 

escritos. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza 
habitualmente dicionarios impresos 

ou en versión dixital. Usar 

habitualmente 

dicionarios 

impresos e 

dixitais. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento 
das bibliotecas, así como as 

bibliotecas dixitais e é quen de 
solicitar libros e vídeos de xeito 

autónomo. 

Coñecer o 

funcionamento das 

bibliotecas 

tradicionais e 

dixitais. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

e evitar usos 

lingüísticos 

discriminatorios. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.6.2. Identifica e expresa 
posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais 
dun texto. 

Expresar algunhas 

posicións positivas 

sobre diversos 

aspectos dun 

texto. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia 
interpretación sobre o significado 

dun texto. 
Elaborar dun xeito 

básico a súa propia 
interpretación dun 

texto. 
 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 LGB2.6.4. Respecta as opinións 
dos demais. 

Respectar as 

opinións dos 

demais. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

adecuados (interpreta os signos de 
puntuación) á situación comunicativa 

e á función da mensaxe. 

Ler en voz alta con 

dicción, entoación 

e ritmo 

adecuados. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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 LGB2.7.2. Usa recursos 
audiovisuais para rexistrar a voz. 

Usar recursos 

audiovisuais para 

rexistrar a voz. 

  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.8.1. Elabora esquemas 
sinxelos para ordenar as ideas e 

estruturar o texto. 

Elaborar 

esquemas 

sinxelos. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

educativo. Adecuar dun xeito 

básico as súas 

producións ao 

rexistro formal e 

educativo. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos de 

cohesión interna do texto (a deíxe, 
as referencias internas de tipo léxico 

e os conectores).  

Utilizar 

progresivamente 

algúns elementos 

de cohesión: deíxe 

e conectores. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.8.4. Usa os signos de 
puntuación do texto en relación coa 
organización oracional e coa forma 

do texto (os parágrafos e a 
distribución e ordenación das ideas 

expresadas) 

Usar dun modo 

básico os signos 

de puntuacións. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

ortográficas e morfolóxicas. 
Revisar e 

reescribir dun xeito 

elemental un texto 

con respecto polas 

normas 

ortográficas e 

gramaticais. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Usar técnicas de 

tratamento textual 

coas TIC. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Complementar as 

producións con 

elementos textuais 

e paratextuais: 

ilustracións e 

gráficos. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.9.1. Produce textos propios da 
vida cotiá e das relacións persoais: 

diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros. Producir textos 

propios da vida 

cotiá. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.10.1. Produce, en soporte 
impreso ou dixital, textos propios dos 
medios de comunicación a partir dun 

modelo (noticias). 
Producir algúns 

textos dos medios 

de comunicación 

en soporte 

impreso ou dixital. 

  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

materias curriculares. 

Producir algúns 

textos educativos 

en formato papel 

ou dixital. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de distinta 

tipoloxía a partir dun modelo, 
fundamentalmente, narrativos e 

descritivos. 

Producir algúns 

escritos de distinta 

tipoloxía narrativa 

e discritiva en 

papel ou dixital 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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LGB2.12.2. Sintetiza e resume 
narracións e descricións sen 
parafrasear o texto resumido. 

Sintetizar de xeito 

básico narracións 

e descricións sen 

parafrasear. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Usar as TIC para 

mellorar os escritos. 
x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Describir os 

valores da 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

social. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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B3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA  

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

Utilizar 

basicamente un 

vocabulario amplo 

e axeitado segundo 

a situación 

comunicativa. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Recoñecer e usar 

de xeito elmental a 

fonética galega. 
x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Usar 

convenientemente as 

fontes de 

información. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Completar, 

tranformar e valorar 

de modo elemental 

textos orais ou 

escritos adecuada 

e correctamente 

con corrección. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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 LGB3.5.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. Aplicar de xeito 

elemental as 

normas ortográficas 

e morfolóxicas da 

lingua galega. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Aplicar algunhas 

estratexias para a 

corrección 

lingüística. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Usar correctamente 

a puntuación na 

cohesión textual. 
x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Utilizar 

correctamente 

substantivos, 

formas verbais e 

outros recursos en 

textos orais e 

escritos con 

creatividade. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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 LGB3.7.2. Exprésase, con estilo 
propio, utilizando os recursos da 
lingua con flexibilidade e 
creatividade.  Expresarse dun 

modo elemental 

cun estilo propio. 
x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Usar algúns 

conectores, 

mecanismos 

gramaticais e léxico 

para darlle 

cohesión a un 

texto. 

x x  

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Usar algúns 

mecanismos de 

cohesión interna. 
x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Elaborar dun modo 

básico enunciados 

correctos 

atendendo á 

sintaxe. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

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

Recoñecer erros en 

producións orais e 

escritas, propondo 

solucións. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 LGB3.11.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

Participar nalgúns 

proxectos multilingües 

e evitar estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

x x  

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Utilizar os 

coñecementos dunha 

lingua para mellorar 

calquera das outras. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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B4. LINGUA E SOCIEDADE  

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

Valorar a lingua como 

fonte de saber e de 

sinal de identidade. 

x x x  

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Distinguir algúns 

elementos entre 

linguas maioritarias, 

minoritarias e 

minorizadas 

x x   Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Valorar as linguas que 

se falan en España. 

 x   Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

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

Coñecer as linguas 

que se falan na 

actualidade en Galicia 

por mor da emigración. 

    Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Galicia coa 

comunidade lusófona. 

    Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Comparar recursos en 

rede de lecer e 

educativos galegos e 

lusófonos. 

x  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Describir algúns 

elementos da 

situación 

sociolingüística de 

Galicia. 

 x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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 LGB4.2.2. Coñece e valora os 
topónimos galegos. 

Coñecer os 

topónimos 

galegos. 

  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

principais 

iniciativas 

normalizadoras no 

ámbito educativo. 

  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Valorar e analizar 

a súa contribución 

lingüística á 

normalización do 

galego. 

    Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

da lexislación do 

galego no ámbito 

educativo e local. 

 x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

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

Distinguir algúns 

dos prexuízos 

aplicados ao 

galego. 

  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

principais 

variantes 

diafásicas do 

galego. 

x  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Identificar a súa 

xerga estudantil. 

  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Recoñecer de 

modo elemental 

algúns dos trazos 

da variante 

estándar do 

galego. 

  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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 LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos 
sobre as variedades dialectais e 
utiliza os trazos propios da súa 
zona. Rexeitar os 

prexuízos sobre as 

variantes 

dialectais. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 
B5. EDUCACIÓN LITERARIA  

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

Ler obras literarias 

con regularidade e 

opinar sobre a 

lectura. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Producións orais. 

 Rúbrica expresión oral. 
 

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

Recoñecer dun 

modo básico os 

xéneros literarios, 

algúns dos seus 

elementos e o uso 

estético da súa 

linguaxe. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Ler comprensiva e 

expresivamente 

poemas, 

determinar o tema 

e recoñecer os 

principais recursos 

estilísticos dun 

xeito elemental. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

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

Ler comprensiva e 

expresivamente 

textos narrativos e 

describir o punto 

de vista, o tempo, 

o espazo e os 

personaxes dun 

modo básico. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de exercicios 

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

Ler dramatizada e 

comprensivamente

, visiona pezas 

teatrais e 

recoñece os 

compoñentes e 

procedementos 

que caracterizan 

os subxéneros dun 

xeito elemental. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Comparar textos 

pertencentes aos 

diferentes 

xéneros, sinalando 

coincidencias e 

diferenzas formais 

e de estrutura dun 

modo básico. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Comparar textos 

pertencentes ao 

mesmo xénero 

pero a diferentes 

subxéneros. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

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

Analizar textos 

literarios e 

identificar algúns 

dos trazos dos 

subxéneros. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Escribir textos de 

intención estética 

servíndose dos 

coñecementos 

literarios 

adquiridos. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

dos trazos da 

linguaxe 

cinematográfica. 

  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

Describir algúns 

dos trazos da 

linguaxe 

cinematográfica en 

secuencias. 

  x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

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

Utilizar 

convenientemente 

as bibliotecas, 

incluídas as 

virtuais. 

x x x  Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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3.3.  3º ESO 
 

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA A 
SUPERACIÓN DA MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

T 1 
 
 

T 2 
 
 

T 3 
 
 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

B.1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

3º-LGB1.1.1 - Comprende o 
sentido global e identifica a 
intención comunicativa e a 
estrutura de textos orais propios 
dos medios de comunicación 
audiovisual (entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes).  

 

Comprender e interpretar 

basicamente a intención 

comunicativa implícita e 

explícita, o tema, a idea 

principal e as secundarias, o 

datos relevantes de textos 

orais dos medios de 

comunicación audiovisual. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas  

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios  

 

3º-LGB1.1.2 - Interpreta textos 
orais e traslada a información 
relevante a esquemas ou 
resumos. 

Interpretar textos orais e 
trasladar a información dun 
xeito elemental a esquemas e 
resumos. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.2.1 - Diferencia as 
ideas principais e as 
secundarias e identifica a 
intención comunicativa de 
programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes 
e crónicas.  

Diferenciar as ideas principais 

das secundarias inseridas na 

intención comunicativa en 

textos informativos dun xeito 

básico. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.2.2 - Compara o 
tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de 
comunicación e extrae 
conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

Comparar o tratamento dunha 
mesma noticia en distintos 
medios para extraer algunhas  
conclusións das súas 
diferenzas e semellanzas. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.2.3 - Reflexiona sobre 
as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

Reflexionar sobre algunhas 
mensaxes con prexuízos e 
discriminatorias e rexeitar 
estes usos lingüísticos. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.3.1 - Identifica as ideas 
principais e secundarias dun 
texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou 
informal, producido na variante 
estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

Identificar dun modo 
elemental as ideas principais 
e secundarias dun texto 
expositivo oral ou argumental, 
formal ou informal en 
variedade estándar ou nunha 
variedade dialectal. 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.3.2 - Recoñece a 
intención comunicativa dos 
textos. 

Recoñecer dun xeito básico a 
intención comunicativa dos 
textos 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.3.3 - Diferencia as 
explicacións dos argumentos. 

Diferenciar dun xeito 
elemental as explicacións dos 
argumentos 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.4.1 - Identifica a 
intención comunicativa, a tese e 
os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas 
dentro do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo. 

Comprender textos orais 

expositivos e argumentativos 

utilizados no ámbito educativo 

(presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas 

redondas) e identificar as 

ideas principais e 

secundarias, o propósito 

comunicativo implícito ou 

explícito, e diferenciar as 

explicacións dos argumentos. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.4.2 - Recoñece os 
procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en 
contra. 

Recoñecer algúns 
procedementos lingüísticos 
para manifestarse a favor ou 
en contra. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.5.1 - Coñece, aprecia e 
usa as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

Coñecer e usar as normas de 

cortesía nas intervencións 

orais propias e alleas da 

actividade educativo, tanto 

espontáneas como 

planificadas. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.5.2 - Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non 
verbal. 

Recoñecer algúns aspectos 
prosódicos e os trazos máis 
importantes da linguaxe non 
verbal. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.6.1 - Aprecia a emisión 
dunha pronuncia galega 
correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual de 
autovaliación e propón solucións 
para melloralas. 

Valorar as producións 

emitidas cunha fonética 

galega correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que 

se poidan asociar a ela. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.6.2 - Comprende, 
interpreta e rexeita os prexuízos 
que se poidan asociar á maneira 
de pronunciar a lingua galega. 

Comprender e rexeitar algúns 
dos prexuízos contra a 
fonética galega. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.6.3 - Usa a variante 
dialectal propia e asúmea como 
a variedade habitual do seu 
contexto. 

Usar a variante dialectal 
propia como variedade do seu 
entorno. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.7.1 - Participa 
activamente en debates ou 
coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e 
cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos 
demais. 

Participar activamente en 

situación propias do ámbito 

educativo e de interese para o 

alumnado que xeren 

intercambio de opinión. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.7.2 - Cínguese ao 
tema, non divaga e atende ás 
instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

Cinguirse ao tema, non 
divagar e atender ás 
indicacións do moderador. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.7.3 - Avalía as 
intervencións propias e alleas. 

Avaliar dun xeito simple as 
intervencións propias e alleas. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.7.4 - Respecta as 
quendas de palabra, o espazo, 
xesticula de xeito adecuado, 
escoita activamente os demais e 
usa fórmulas de saúdo e 
despedida. 

Respectar a quenda de 
palabra, o espazo, xesticular 
de modo adecuado e escoitar 
activamente. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.8.1 - Elabora guións 
para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais 
breves. 

Aplicar técnicas e estratexias 

dun xeito básico para falar en 

público, en situacións formais 

ou informais, de forma 

individual ou en grupo. 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.8.2 - Participa con 
fluidez nas intervencións orais 
espontáneas ou formais 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, 
en especial a colocación do 
pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

Participar con relativa fluidez 
nas intervencións orais 
espontáneas ou formais e 
respectar dun xeito suficiente 
as regras morfosintácticas e 
fonéticas. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.8.3 - Emprega nas 
intervencións orais expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

Empregar nas intervencións 
orais suficientes expresións 
da fraseoloxía galega. 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.8.4 - Fai uso dos 
aspectos prosódicos da linguaxe 
non verbal (a presentación, a 
posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio 
con autoconfianza e seguridade. 

Facer un uso suficiente dos 
aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal, suficiente 
autocontrol e autoconfianza. 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.8.5 - Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

Empregar algún léxico rico e 
variado. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.8.6 - Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da 
práctica oral. 

Adecuar dun xeito suficiente a  
pronuncia á finalidade da 
oralidade. 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.8.7 - Recoñece a 
avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos 
orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

Recoñecer, avaliar e tentar 
evitar algúns erros nos 
discursos orais propios e 
alleos: repeticións de 
conectores, pobreza léxica 
etc. 

x   

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.9.1 - Participa en 
conversas informais nos que 
intercambia información e 
expresa a súa opinión. 

Participar nalgunha conversa 
informal con intercambio de 
información e expresando a 
súa opinión. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.9.2 - Desenvólvese 
correctamente en situacións da 
vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

Desenvolverse con relativa 
corrección en situacións da 
vida cotiá para solicitar 
información ou servizos. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.9.3 - Utiliza as 
fórmulas de tratamento e as 
regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación 
comunicativa. 

Utilizar algunhas fórmulas de 
tratamento e regras de 
cortesía axeitadas á situación  
comunicación e ao 
destinatario 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.9.4 - Realiza e explica 
resumos ou exposicións 
educativas sinxelas. 

Realizar e explicar resumos e 
exposicións educativas 
sinxelas. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 
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3º-LGB1.10.1 - Consulta os 
medios de información dixitais 
para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

Coñecer e aplicar, con axuda 

das TIC, técnicas e 

estratexias para realizar 

exposicións orais planificadas. 

 x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

3º-LGB1.10.2 - Emprega as TIC 
para facer as súas 
presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

Empregar as TIC nas 
presentacións. 

 x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 

oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 

exercicios 

 

B2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
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3º-LGB2.1.1 - Usa técnicas de 
síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e 
resumos. 

Aplicar algunhas técnicas e 

estratexias que facilitan a 

lectura comprensiva e crítica 

de textos. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas  

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.1.2 - Usa técnicas de 
ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais. 

Usar dun xeito básico técnicas 
de ampliación e organización 
da informacións: táboas, 
cadros, gráficos e mapas 
conceptuais. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.1.3 - Busca e asimila o 
significado de palabras do 
rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu 
vocabulario. 

Procurar e asimilar o 
significado dalgunhas 
palabras do rexistro formal. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.1.4 - Relaciona a 
información explícita e implícita 
dun escrito en función do 
contexto. 

Relacionar dun xeito básico a 
información explícita e 
implícita dun escrito con 
respecto ao seu contexto. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.2.1 - Comprende e 
interpreta textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión 
e regulamentos. 

Comprender e interpretar 
algúns textos cotiáns e das 
relacións sociais. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.2.2 - Identifica os 
trazos característicos dun 
escrito (tipografía, distribución 
de espazos e escollas léxicas) 
coa tipoloxía textual 
(convocatoria, actas de reunión 
e regulamentos). 

Identificar algúns trazos 
característicos dos escritos 
coa tipoloxía textual propia. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.3.1 - Comprende e 
interpreta textos xornalísticos, 
fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

Comprender e interpretar 

escritos propios dos medios 

de comunicación e distinguir 

entre información e opinión en 

entrevistas, crónicas e 

reportaxes. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.3.2 - Distingue entre os 
contidos informativos e as 
opinións que se expresan nos 
textos xornalísticos. 

Distinguir de xeito básico 
entre os contidos informativos 
e as opinións nos textos 
xornalísticos. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 
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3º-LGB2.4.1 - Comprende e 
interpreta textos propios do 
ámbito educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos elaborados a partir 
da información obtida nas 
bibliotecas. 

Comprender e interpretar 

textos de carácter educativo, 

especialmente os expositivos 

e explicativos: enciclopedias, 

webs educativas e outros 

materiais de consulta. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.4.2 - Consulta fontes 
xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e 
webs temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe. 

Consultar de xeito básico 
fontes xerais para ampliar a 
información e mellorar as 
mensaxes. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de exercicios 
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3º-LGB2.4.3 - Interpreta, deduce 
e explica a información que 
aparece en diagramas, gráficas 
e mapas conceptuais. 

Interpretar, deducir e explicar 
dun xeito elemental a 
información de diagramas, 
gráficas e mapas conceptuais. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.5.1 - Interpreta o 
sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas de textos expositivos e 
explicativos. 

Interpretar o sentido global e 
compor un esquema 
xerarquizado das ideas de 
textos expositivos e 
explicativo dun modo básico. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.5.2 - Identifica a 
estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a intención 
do emisor. 

Identificar algunhas estruturas 
comunicativas e a intención 
do emisor. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.6.1 - Aplica 
correctamente o sistema de 
procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para 
obter, organizar e seleccionar 
información. 

Usar, de maneira case 

autónoma, os recursos que 

ofrecen as bibliotecas e outros 

recursos relacionados coas 

TIC para obter, organizar e 

seleccionar información. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.7.1 - Identifica e 
expresa posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto. 

Manifestar unha actitude 

reflexiva e crítica ante a 

lectura de calquera tipo de 

texto, para detectar prexuízos 

e discriminacións. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.7.2 - Recoñece e evita 
usos lingüísticos que transmiten 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

Recoñecer e evitar algúns 
usos lingüísticos prexuizoso e 
discriminatorios. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.8.1 - Le en voz alta, de 
xeito fluído e respecta a 
fidelidade ao texto. 

Ler en voz alta, de xeito 

fluído, e respectar os patróns 

fonéticos do galego. 
x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.8.2 - Respecta os 
patróns fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e entoación) 
e emprega a dicción e o ritmo 
axeitado á lectura do texto. 

Ler en voz alta, de xeito 

fluído, e respectar os patróns 

fonéticos do galego. 
x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 145 

3º-LGB2.9.1 - Produce, en 
formato papel ou dixital, textos 
da vida cotiá ou das relacións 
sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: 
convocatorias, actas de 
reunións e intervencións en 
foros. 

Producir, en formato papel ou 

dixital, textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de 

reunión e intervencións en 

foros. 

 x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.10.1 - Produce, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas, reportaxes. 

 Producir, en soporte impreso 

ou dixital, textos xornalísticos 

informativos e de opinión, 

fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas e 

reportaxes. 

 x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.11.1 - Produce, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos expositivos e explicativos 
sobre distintas materias 
curriculares elaborados a partir 
de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de 
información. 

 Producir, en soporte impreso 

ou dixital, textos expositivos 

do ámbito educativo: informes 

e proxectos sobre tarefas 

educativas das materias 

curriculares. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.11.2 - Usa 
correctamente elementos 
formais nos traballos 
educativos: citas bibliográficas, 
índices, paxinación, notas ao pé 
de páxina, organización de 
títulos, capítulos, etc. 

Usar con corrección 
elementos formais nos 
traballos educativos (citas 
bibliográficas, paxinación, 
notas ao pé de páxina, 
títulos...) dun xeito elemental. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.12.1 - Planifica a 
composición dos escritos en 
función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para 
redactar textos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 

Planificar, producir e revisar 

dun xeito básico  textos con 

adecuación, coherencia, 

cohesión e con respecto polas 

normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.12.2 - Redacta 
borradores, utiliza esquemas, 
árbores ou mapas conceptuais 
para planificar e organizar os 
seu escritos. 

Redactar borradores, 
esquemas, árbores etc., para 
planificar a produción escrita 
dun modo básico. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.12.3 - Consulta fontes 
de información en distintos 
soportes para seleccionar 
contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

Consultar fontes de 
información en distintos 
soportes dun modo elemental. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.12.4 - Utiliza o rexistro 
lingüístico adecuado en función 
da situación comunicativa e do 
ámbito de uso. 

Utilizar un rexistro lingüístico 
adecuado en función da 
situación comunicativa e de 
uso. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 149 

3º-LGB2.12.5 - Usa elementos 
lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e 
tratamento de formas verbais). 

Usar algunhas unidades 
lingüísticas para acadar a 
coherencia e cohesión 
interna. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.12.6 - Revisa os textos 
de xeito gradual para resolver 
dificultades de contido (temática 
e estrutura) e de forma 
(cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 

Revisar os textos de xeito 
gradual para resolver 
dificultades de contido e de 
forma. 

x x  

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB2.13.1 - Usa as TIC 
(procesadores de textos e 
correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a 
corrección dos textos escritos. 

Utilizar as TIC para organizar 

os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir as 

producións escritas. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB2.14.1 - . Coñece e 
utiliza as ferramentas TIC para 
intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e dar a 
coñecer os propios en blogs, 
redes sociais de lectores e 
escritores. 

Utilizar as TIC como un medio 

de comunicación e 

interrelación social a través da 

escritura. 

x x x 

 Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios 

orais cos 

alumnos/as. 

 Observación 

sistemática. 

 Probas 

específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

B3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

3º-LGB3.1.1 - Selecciona o 
léxico e as expresións axeitadas 
en contextos comunicativos de 
uso formal da lingua. 

Recoñecer e explicar os 

valores dalgún léxico temático 

e da fraseoloxía axeitados á 

situación comunicativa 

 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB3.2.1 - Produce textos 
orais e escritos de diferentes 
xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais. 

Producir textos orais e 
escritos de distintos xéneros 
cun uso correcto das 
categorías gramaticais. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.2.2 - Identifica e 
explica os usos e valores das 
categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual. 

Identificar e explicar 
basicamente os usos e 
valores das categorias 
gramaticais. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.3.1 - Recoñece e 
explica os procedementos de 
creación de palabras. 

Recoñecer e explicar algúns 
dos procedementos da 
creación de palabras. 

  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.3.2 - Crea palabras 
novas utilizando os 
procedementos de creación. 

Crear palabras novas 
utilizando algúns 
procedementos de creación. 

  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB3.4.1 - Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

Recoñecer e usar dun xeito 
bastante adecuado a fonética 
do galego. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.5.1 - Utiliza os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre 
o uso correcto da lingua e 
progresa na aprendizaxe. 

 Usar progresiva, 

autónoma e eficazmente os 

dicionarios, as bibliotecas e 

outras fontes de consulta para 

resolver dúbidas e progresar 

na aprendizaxe. 

 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.6.1 - Emprega textos 
orais e escritos e respecta as 
normas gramaticais. 

Empregar textos orais e 
escritos e respectar de xeito 
elemental as normas 
gramaticais. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.7.1 - Revisa os textos 
para puntuar correctamente. 

Analizar e usar correctamente 

a puntuación. 

 

x   

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB3.8.1 - Recoñece e 
explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as 
desempeñan. 

Recoñecer e explicar de xeito 
básico as funcións sintácticas 
oracionais nos textos. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.9.1 - Identifica, explica 
e usa distintos conectores, así 
como outros mecanismos que 
lle achegan cohesión a un texto. 

Identificar, explicar e usar 
algúns conectores e outros 
mecanismos de cohesión 
textual. 

x  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.10.1 - Determina o 
tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión temática 
en producións propias e alleas. 
Elabora textos nos que ten en 
conta os parámetros anteriores. 

Determinar o tema, delimitar a 
estrutura e identificar a 
progresión temática dun xeito 
básico. Elaborar textos con 
algúns destes parámetros 
anteriores. 

x x  

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.11.1 - Interpreta o 
sentido de textos orais e 
escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a 
postura de cada emisor. 

Interpretar de xeito básico o 
sentido de textos orais e 
escritos. Identificar a intención 
comunicativa e recoñecer a 
postura de cada emisor. 

x   

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 154 

3º-LGB3.12.1 - Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais e nos que se 

eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB3.13.1 - Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera 
das outras. 

Reflexionar sobre o sistema e 

as normas de uso das linguas, 

mediante a comparación e 

transformación de textos, 

enunciados e palabras, e 

utilizar estes coñecementos 

para solucionar problemas de 

comprensión e para a 

produción de textos. 

 

x  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

B4. LINGUA E SOCIEDADE 
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3º-LGB4.1.1 - Valora a lingua 
como medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e amósase 
capaz de explicar a súa postura 

Valorar as linguas como 

medios de relación 

interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo, apreciar 

o plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural 

da humanidade e coñecer a 

importancia da lusofonía e 

incorporar ferramentas en 

rede desta comunidade 

cultural.  

 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.1.2 - Distingue entre 
bilingüismo e diglosia e aplica 
estes termos de forma axeitada 
á realidade galega. 

Distinguir basicamente entre 
bilingüismo e diglosia e aplicar 
estes termos de forma 
axeitada á realidade galega. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.1.3 - Valora o 
plurilingüismo inclusivo, desde a 
lingua propia, como expresión 
da riqueza cultural da 
humanidade e amósase capaz 
de explicar a súa postura. 

Valorar o plurilingüismo 
inclusivo, desde a lingua 
propia como expresión de 
riqueza cultural. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB4.1.4 - Coñece as 
linguas que forman parte da 
nosa familia lingüística. 

Coñecer algunhas linguas que 
forman parte da nosa familia 
lingüística. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.1.5 - Coñece os 
territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e a 
importancia desta na vida social 
e económica galega. 

Coñecer algúns dos territorios 
que forman parte da lusofonía 
e a importancia para Galicia. 

x  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.1.6 - Incorpora á súa 
práctica cotiá os principais 
recursos da rede en lingua 
portuguesa (buscadores e 
enciclopedias). 

Incorporar á súa práctica cotiá 
os principais recursos da rede 
en portugués. 

x  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.2.1 - Describe e 
analiza a situación 
sociolingüística de Galicia. 

Describir de modo básico e 
analizar a situación 
sociolingüística de Galicia. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB4.2.2 - Analiza gráficas 
sobre o uso do galego segundo 
a idade das persoas. 

Analizar dun modo elemental 
as gráficas sobre o uso do 
galego segundo a idade das 
persoas. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.2.3 - Identifica os 
castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes 
elementos no seu propio 
discurso. 

Identificar algúns 
castelanismos nas producións 
lingüísticas e depuralos nas 
propias producións. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.3.1 - Coñece as 
principais iniciativas 
normalizadoras da lingua 
galega. 

Coñecer as principais 

iniciativas normalizadoras, 

adquirir vínculos positivos 

cara ao uso do galego e 

asumir a importancia da 

contribución individual no 

desenvolvemento da lingua 

galega. 

 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.3.2 - Comprende o 
concepto normalización e 
explica o proceso normalizador 
do galego. 

Comprender basicamente o 
concepto normalización e 
explicar dun xeito elemental o 
proceso normalizador do 
galego.x 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB4.3.3 - Analiza a súa 
propia práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

Analizar a propia práctica 
lingüística e valorar a 
importancia de contribuír  á 
normalización do galego. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.4.1 - Recoñece os 
principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

Recoñecer os principais 
elementos na orixe e 
formación da lingua galega 
desde os inicios até o 1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.4.2 - Recoñece os 
acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

Recoñecer algúns dos 
acontecementos relevantes 
da historia social do galego 
até 1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.4.3 - Identifica as 
causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

Identificar as causas dos 
feitos máis relevantes da 
historia social da lingua 
galega até 1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB4.4.4 - Identifica as 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

Identificar as consecuencias 
dos feitos máis relevantes da 
historia social do galego 
desde os incios até 1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.4.5 - Interpreta 
gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das 
TIC, relacionados coa historia 
social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

Interpretar gráficas, táboas e 
información dos medios e das 
TIC relacionado coa historia 
social da lingua até 1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.5.1 - Coñece a 
lexislación estatal e autonómica 
que regula a utilización do 
galego e a súa promoción. 

Describir a situación 

sociolingüística e legal das 

linguas do Estado español. 

 

  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.6.1 - Coñece o que é 
un prexuízo, detecta e analiza a 
presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e 
sociopolítico cara ao galego na 
súa práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a 

situación persoal en relación a 

eles. 

 

  x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB4.7.1 - Identifica e 
clasifica as variantes 
diastráticas do galego. 

Identificar e clasificar as 
variantes diastráticas do 
galego. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.7.2 - Recoñece os 
trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

Recoñecer de xeito elemental 
os trazos da variedade 
estándar da lingua galega. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB4.7.3 - Rexeita os 
prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

Rexeitar os prexuízos sobre 
as variedades dialectais do 
galego. 

 x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios 
orais cos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

B5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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3º-LGB5.1.1 - Identifica as 
distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

Identificar as distintas épocas 
e períodos da literatura galega 
desde a Idade Media até 
1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de exercicios 

 

3º-LGB5.1.2 - Comprende e 
explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e sinala os seus 
principais trazos característicos. 

Comprender e explicar dun 
xeito básico os períodos da 
literatura galega desde a 
Idade Media até 1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB5.2.1 - Selecciona, 
seguindo criterios razoados, 
textos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 para a súa 
lectura. 

. Seleccionar, ler 

autonomamente e comentar 

textos representativos da 

literatura galega desde a 

Idade Media ata 1916 e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada 

período. 

 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB5.2.2 - Le 
autonomamente obras ou textos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 
1916, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega 
correspondente. 

Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada 
período. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB5.2.3 - Comenta, de 
forma guiada, textos de obras 
da Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, sinala os 
seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega 
correspondente. 

Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada 
período. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios. 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB5.2.4 - Compara textos 
literarios dunha mesma época 
ou período ou de diferentes 
épocas e períodos atendendo 
aos seus principais contidos, 
sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon 
todo en relación co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) 
ou do(s) período(s). 

Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada 
período. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB5.3.1 - Le expresiva, 
comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

Ler expresiva, comprensiva 
e/ou dramatizadamente textos 
narrartivos, poéticos, teatrais 
e ensaísticos representativos 
da literatura galega desde a 
Idade Media até 1916. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB5.3.2 - Participa con 
proveito de audicións de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e 
escribe/debate, 
argumentadamente, sobre 
aspectos literarios básicos 
destes. 

Participar con proveito de 
audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate dun xeito 
básico, argumentadamente, 
sobre aspectos literarios 
básicos destes. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB5.4.1 - Elabora traballos 
individual e/ou colectivamente, 
nos que se describen e analizan 
textos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

Elaborar traballos individual 
e/ou colectivamente, nos que 
se describen e analizan textos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media 
ata 1916 dun xeito elemental. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB5.5.1 - Consulta fontes 
de información básicas para a 
realización de traballos sinxelos 
e cita axeitada destas. 

Consultar algunhas fontes de 
información básicas para a 
realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada 
destas. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB5.5.2 - Emprego de 
diferentes recursos básicos das 
TIC para a realización de 
traballos sinxelos e cita axeitada 
destes. 

Empregar recursos das TIC 
para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada 
destes. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

3º-LGB5.6.1 - Crea ou recrea 
textos sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos traballados 
na aula. 

Crear ou recrear textos 
sinxelos de intención literaria 
partindo das características 
dos traballados na aula. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3º-LGB5.6.2 - Desenvolve o 
gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os 
sentimentos e xuízos. 

Desenvolver o gusto pola 
escrita como instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os 
sentimentos e xuízos. 

x x x 

 Análise das 
producións dos 
alumnos/as. 

 Observación 
sistemática. 

 Probas 
específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicio 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 
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3.4.  4ºESO 
 

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA A 
SUPERACIÓN DA 
MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 
CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

 

T1 T2 T3 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

B1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

4º-LGB1.1.1 - Comprende o 
sentido global de textos orais 
dos medios de comunicación 
audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os 
argumentos de noticias 
debates ou declaracións, 
determina o tema e recoñece 
a intención comunicativa 
do/da falante. 

Comprender dun xeito 
básico o sentido global de 
textos orais dos medios 
de comunicación 
audiovisuais, identificar o 
propósito, a tese e os 
argumentos de noticias 
debates ou declaracións, 
determinar o tema e 
recoñece a intención 
comunicativa do/da 
falante. 

 x  

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.1.2 - Distingue as 
partes nas que se estruturan 
as mensaxes orais, o tema, 
así como a idea principal e as 
secundarias. 

Distinguir de xeito 
elmental as partes das 
mensaxe orais, o tema e 
as ideas principais e 
secundarias. 

x   

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.1.3 - Analiza 
criticamente tanto a forma 
como o contido de noticias, 
debates e procedentes dos 
medios de comunicación e 
recoñece a validez dos 
argumentos. 

Analizar criticamente algo 
do contido e da forma das 
noticias. 

 x  

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB1.2.1 - Distingue entre 
opinión e persuasión en 
mensaxes publicitarias orais 
e identifica as estratexias de 
enfatización. 

Distinguir de modo 
elemental entre opinión e 
persuasión nas mensaxes 
publicitarias orais. 

 x  

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.2.2 - Analiza os 
elementos verbais dos textos 
orais: no plano fónico (xogos 
fónicos), no plano 
morfosintáctico 
(condensación, concisión e 
economía) e no plano léxico-
semántico (léxico 
connotativo, simbólico e 
atractivo para o receptor). 

Analizar algunhas 
características dos verbos 
nos textos orais. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.2.3 - Analiza os 
elementos non verbais, en 
especial a imaxe (mensaxe 
icónica) e o son (diálogo, 
ruídos e música), en 
anuncios publicitarios ou 
outro tipo de comunicacións 
orais. 

Analizar algúns elementos 
non verbais (imaxe e son) 
nos anuncios publicitarios. 

 x  

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.3.1 - Identifica a 
intención comunicativa, a 
tese e os argumentos dos 
debates, relatorios e mesas 
redondas do ámbito 
educativo e elabora un 
esquema ou resumo. 

Identificar parcialmente a 
intención comunicativa, a 
tese e os argumentos dos 
debates, relatorios e 
mesas redondas do 
ámbito educativo e 
elaborar un esquema ou 
resumo. 

x  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB1.3.2 - Recoñece os 
procedementos lingüísticos 
para manifestarse a favor ou 
en contra dunha opinión ou 
postura. 

Recoñecer algúns dos 
procedementos 
lingüísticos para 
manifestarse a favor ou 
en contra dunha opinión. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.4.1 - Identifica a 
intención comunicativa, a 
idea principal e as 
secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, 
producido na variante 
estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

Identificar a intención 
comunicativa, a idea 
principal e secundarias de 
textos orais formais e 
informais de calquera 
variedade o galego. 

x  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.5.1 - Identifica os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 

Identificar algúns dos 
recursos de adecuación, 
coherencia e cohesión 
dos textos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.5.2 - Coñece e 
aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación 
oral e respecta as opinións 
alleas. 

Coñecer algunhas das 
normas de cortesía da 
comunicación oral e 
respectar as opinións dos 
demais. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB1.5.3 - Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

Identificar varios aspectos 
prosódicos, a linguaxe 
corporal así como 
autocontrolarse dunha 
maneira básica perante o 
público. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.6.1 - Recoñece a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta, identifica os 
erros na produción oral allea 
e produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 

Identificar dun xeito 
elemental unha fonética 
galega correcta e 
identificar erros nas 
alleas; e producir textos 
orais coa fonética galega 
correcta. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.6.2 - Recoñece e 
rexeita argumentadamente 
os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 

Identificar e rexeitar 
algúns prexuízos sobre a 
fonética galega. 

 x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.6.3 - Usa, se a 
posúe, a variante dialectal 
propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

Usar a variante dialectal 
propia. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB1.7.1 - Produce textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

Crear textos orais 
espontáneos adecuados á 
situación comunicativa 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.7.2 - Participa con 
fluidez nas intervencións 
orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, 
en especial a colocación do 
pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal 
xordo). 

Participar con fluídez en 
actos orais espontáneos 
respectando 
elementalmente as 
normas morfosintácticas e 
fonéticas do galego. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.7.3 - Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

Empregar nas 
intervencións orais algúns 
recursos propios do 
galego como a fraseoloxía 
e o infinitivo flexionado. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.7.4 - Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. 

Usar nas intervencións 
orais un léxico rico e 
variado. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB1.8.1 - Reflexiona e 
ten unha postura crítica ante 
as mensaxes discriminatorias 
que proveñen dos medios de 
comunicación. 

Rexeitar as mensaxes 
discriminatorias dos 
medios de comunicación. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.8.2 - Rexeita 
argumentadamente os usos 
lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

Rexeitar con algúns 
argumentos usos 
lingüísticos prexuizosos e 
descriminatorios. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.9.1 - Planifica a 
produción oral, estrutura o 
contido, revisa os borradores 
e esquemas. 

Planificar e estruturar con 
borradores e esquemas 
os textos orais. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.9.2 - Presenta os 
contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección 
gramatical. 

Presentar os contidos de 
forma clara e correcta. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB1.9.3 - Utiliza o 
rexistro adecuado á situación 
comunicativa. 

Utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.9.4 - Emprega 
axeitadamente os elementos 
prosódicos e (entoación e 
pronuncia axeitada, pausas, 
ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo) así como 
o autocontrol das emocións 
ao falar en público. 

Usar algúns elementos 
prosódicos, linguaxe 
corporal e autocontrolar 
basicamente as emocións 
en público. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.9.5 - Emprega as 
TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 

Empregar as TIC para 
documentarse, revisar a 
ortografía e a gramática. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.10.1 - Recoñece 
erros (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, 
pobreza léxica, erros fonética 
e entoación inadecuada) nos 
discursos propios e alleos 
para evitalos nas súas 
producións. 

Recoñecer erros textuais, 
fonéticos e gramaticais 
nos discursos propios e 
alleos para corrixilos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB1.11.1 - Desenvolve 
argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das 
persoas interlocutoras. 

Crear dun xeito básico 
argumentos. 

 x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.11.2 - Aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral, 
respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 

Usar as normas da 
cortesía nos discursos 
orais, respectar as 
quendas e opinións 
alleas, e non usar unha 
linguaxe discriminatoria. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.12.1 - Desenvólvese 
con eficacia en situacións 
que xorden na vida diaria así 
como noutras de estudo ou 
traballo e participa en 
conversas informais. 

Manexarse con eficencia 
nos contextos cotiáns 
tanto formais como 
informais. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB1.13.1 - Identifica e 
describe os valores da lingua 
oral como un instrumento útil 
na aprendizaxe, así como 
para relacionarse cos demais 
e enriquecerse como persoa. 

Identificar e describir 
algúns dos valores da 
lingua oral 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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B2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

4º-LGB2.1.1 - Emprega 
pautas e estratexias que 
facilitan a análise do contido 
(resumos, cadros, esquemas 
e mapas conceptuais). 

Empregar algúns recursos 
para analizar o contido 
dun texto. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.1.2 - Aplica os 
coñecementos lingüísticos 
propios (gramaticais e 
léxicos) e recursos alleos 
(dicionarios e outras fontes 
de documentación) para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

Usar os propios 
coñecementos lingüísticos 
e recursos alleos para 
comprender mellor. 

   

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.1.3 - Elabora o 
esquema xerarquizado de 
ideas dun texto. 

Elaborar dun xeito 
elemental un esquema 
xerarquizado das ideas 
dun texto. 

x  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.1.4 - Deduce 
información global do texto a 
partir de contidos explícitos e 
implícitos. 

Deducir dun xeito parcial 
a información global dun 
texto por medio dos 
contidos explícitos e 
implícitos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.1.5 - Entende o 
significado de palabras 
propias do rexistro culto e 
incorpóraas ao seu discurso. 

Entender algúns 
significados de palabras 
cultas e aprendelas. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.2.1 - Identifica a 
intención comunicativa, o 
tema e os subtemas de 
escritos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito 
laboral, administrativo e 
comercial. 

Identificar basicamente a 
intención comunicativa, 
tema, subtemas des 
textos da vida cotiá do 
ámbito laboral, 
administrativo e 
comercial. 

x  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.2.2 - Comprende, 
interpreta e valora textos 
propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación, ficha 
de contratación en empresas 
e redes sociais de procura de 
emprego, contrato, nómina e 
vida laboral), administrativo 
(carta administrativa e 
solicitude ou instancia) e 
comercial (carta comercial, 
carta de reclamación e 
impreso administrativo de 
reclamación). 

Comprender, interpretar e 
valorar dun xeito 
elemental textos cotiáns 
de distintos ámbitos. 

x   

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.3.1 - Comprende 
textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, 
etc.), como libros de texto e 
recursos de temas 
especializados en internet. 

Comprender dun modo 
básico textos do ámbito 
educativo. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.3.2 - Interpreta a 
información de mapas, 
gráficas, diagramas. 

Interpretar de modo 
elemental a información 
de mapas, gráficas, 
diagramas... 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.4.1 - Identifica o 
tema e a intención 
comunicativa de textos 
argumentativos. 

Identificar dun xeito 
elemental a intención 
comunicativa de textos 
argumentativos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.4.2 - Elabora a súa 
propia interpretación a partir 
dos argumentos expresados 
nun texto. 

Producir dun xeito básico 
a súa propia 
interpretación a partir dos 
argumentos dun texto. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.5.1 - Diferencia os 
trazos característicos dos 
textos xornalísticos de 
opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artigo de 
opinión. 

Distinguir algúns dos 
trazos característicos dos 
textos xornalísticos de 
opinión. 

   

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.5.2 - Valora a 
intención comunicativa dun 
texto xornalístico e distingue 
entre información, opinión e 
persuasión. 

Valorar a intención 
comunicativa dun textos 
xornalístico e distinguir 
basicamente entre 
información, opinión e 
persuasión. 

  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.6.1 - Comprende e 
interpreta as mensaxes 
explícitas e implícitas que 
transmiten os textos 
publicitarios dos medios de 
comunicación (anuncios). 

Entender e interpretar dun 
xeito elemental as 
mensaxe explícitas e 
implícitas dos anuncios. 

  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.6.2 - Reflexiona e 
ten unha postura crítica ante 
as mensaxes persuasivas 
que proveñen dos medios de 
comunicación. 

Reflexionar e ser crítico 
perante as mensaxe 
publicitarias. 

x  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.7.1 - Reflexiona 
sobre os usos lingüísticos 
que levan implícitos 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

Reflexionar sobre algúns 
prexuízos e mensaxes 
discriminatorias dos usos 
lingüísticos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.7.2 - Detecta 
prexuízos e mensaxes 
discriminatorias implícitas 
nos textos de medios de 
comunicación con especial 
atención á publicidade. 

Identificar algúns 
prexuízos e 
discriminacións da 
publicidade. 

x  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.8.1 - Selecciona 
contidos, analiza información 
e extrae conclusións a partir 
da consulta de materiais en 
distintos soportes. 

Escoller contidos, analizar 
información e tirar 
conclusións de materiais 
de distintos soportes. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.8.2 - Sérvese dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas ou as TIC para 
integrar os coñecementos 
adquiridos nos seus escritos. 

Valerse da biblioteca ou 
das TIC para integrar 
coñecementos nas súas 
producións escritas. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.9.1 - Utiliza distintas 
técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso 
(diferentes tipos de 
esquemas e mapas 
conceptuais). 

Usar diferentes técnicas 
de planificación para 
organizar os textos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.9.2 - Utiliza o 
rexistro adecuado en función 
da tipoloxía textual e do acto 
comunicativo. 

Usar un rexistro adecuado 
segundo a tipoloxía e acto 
comunicativo. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.9.3 - Ordena as 
ideas e estrutura os contidos 
en unidades sintácticas 
consecutivas e encadeadas 
con conectores e outros 
elementos de cohesión. 

Ordenar dun xeito parcial 
as ideas e estruturar os 
contidos en oracións e 
unilas con conectores e 
outros recursos 
cohesivos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.9.4 - Coñece as 
regras ortográficas e as 
normas morfosintácticas e 
sérvese das ferramentas 
lingüísticas ao seus alcance 
(correctores, dicionarios e 
gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 

Saber as regras 
ortográficas, 
morfosintácticas e valerse 
de ferramentas para 
usalas con corrección. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.9.5 - Revisa o texto 
para comprobar que a 
organización dos contidos do 
texto é correcta e que non se 
cometen erros ortográficos, 
gramaticais, de formato ou de 
presentación. 

Revisar o texto para 
comprobar a súa 
corrección canto aos 
contidos, ortografía, 
morfosintaxe, formato e 
presentación. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.10.1 - Usa as TIC 
para a corrección dos textos: 
corrector ortográfico do 
procesador de textos, 
dicionarios en liña e outras 
páxinas especializadas no 
estudo da lingua galega. 

Usar as TIC para corrixir 
os textos. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 181 

4º-LGB2.10.2 - Usa 
procesadores de textos para 
mellorar a presentación dos 
seus escritos, especialmente 
na presentación dos seus 
traballos educativos, 
atendendo a cada unha das 
funcionalidades de cada 
elemento: encabezamento e 
pé de páxina, numeración de 
páxinas, índice, esquemas 
etc. 

Usar procesadores de 
textos para mellorar os 
textos canto á súa 
presentación. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.10.3 - Usa as TIC 
como medio de divulgación 
de textos propios, de 
coñecemento doutros alleos 
e de intercambio de opinións. 

Empregar algúns do 
recursos das TIC para 
divulgar textos propios e 
intercambiar opinións. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.11.1 - Produce, 
respectando as súas 
características formais e de 
contido, e en soporte tanto 
impreso como dixital, textos 
propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación, ficha 
de contratación en empresas 
e redes sociais de procura de 
emprego), administrativo 
(carta administrativa e 
solicitude ou instancia) e 
comercial (carta comercial, 
carta de reclamación e 
impreso administrativo de 
reclamación). 

Producir textos da vida 
cotiá que respecten as 
características formais e 
de contido de distintos 
ámbitos (laboral, 
administrativo e 
comercial). 

  x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.12.1 - Crea, en 
soporte impreso ou dixital, 
cartas á dirección e columnas 
de opinión. 

Crear, tanto en soporte 
dixital como impreso, 
cartas á dirección e 
columnas de opinión. 

   

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.13.1 - Elabora, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

Elaborar, tanto en soporte 
dixital como impreso, 
textos argumentativos. 

 x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.13.2 - Crea, en 
soporte impreso ou dixital, un 
texto argumentativo propio a 
partir dun tema dado sen 
documentación previa. 

Escribir, en soporte dixital 
ou impreso, un texto 
argumentativo propio dun 
tema dado sen 
documentación. 

 x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB2.13.3 - Sintetiza a 
información e resume textos 
argumentativos sen repetir 
nin parafrasear o texto de 
partida. 

Sintetizar información e 
resumir textos 
argumentativos sen 
parafrasear dun xeito 
elemental. 

 x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB2.14.1 - Identifica e 
describe os valores da 
escritura non só como una 
ferramenta para organizar os 
pensamentos senón tamén 
como un instrumento para 
relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

Distinguir e describir os 
valores da escritura como 
ferramenta para estruturar 
os pensamentos e para 
relacionarse cos demais. 

x x x 

 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

B3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

4º-LGB3.1.1 - Recoñece, 
explica e usa un léxico amplo 
e preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

Distinguir, explicar e usar 
un léxico amplo e preciso 
de diferentes categorías 
gramaticais. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.1.2 - Recoñece, 
explica e usa fraseoloxía 
diversa da lingua galega nas 
súas producións orais e 
escritas. 

Recoñecer, explicar e 
usar algunha fraseoloxía. 

x x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 
Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.2.1 - Recoñece e 
usa correctamente as formas 
verbais e as perífrases 
verbais da lingua galega e 
distingue os diversos tipos. 

Distinguir e usar 
correctamente as formas 
verbais e algunhas das 
perífrases. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 
Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.3.1 - Recoñece e 
explica os procedementos de 
creación de palabras. 

Recoñecer e explicar 
algúns dos 
procedementos de 
creación de palabras. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB3.3.2 - Crea palabras 
novas utilizando os 
procedementos de creación 
léxica. 

Crear palabras novas 
utilizando algúns 
procedementos de 
creacións léxica 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.3.3 - Recoñece os 
valores de prefixos e sufixos 
e as súas posibilidades 
combinatorias para crear 
novas palabras. 

Recoñecer algúns dos 
valores de prefixos e 
sufixos e as súas 
posibilidades para crear 
novas palabras. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.3.4 - Identifica a 
procedencia grega ou latina 
de prefixos e sufixos 
habituais no uso da lingua 
galega. 

Identificar a procedencia 
grega ou latina dalgúns 
prefixo e sufixos. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.4.1 - Recoñece e 
usa adecuadamente a 
fonética da lingua galega, 
con especial atención á 
entoación, ás vogais de grao 
medio e ao n velar. 

Recoñecer e usar 
adecuadamente a fonética 
da lingua galega. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.5.1 - Usa 
eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso (semántico 
e sintáctico) e de normativa, 
para resolver dúbidas, e para 
progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o 
seu vocabulario. 

Empregar os dicionarios e 
outras fontes de consulta, 
e soporte dixital ou 
impreso, para resolver 
dúbidas de uso e 
normativas. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB3.6.1 - Aplica 
correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

Aplicar con corrección as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.6.2 - Recoñece o 
valor funcional e social das 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

Distinguir o valor funcional 
e social das normas 
ortográficas. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.7.1 - Analiza e usa 
correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

Usar correctamente a 
puntuación. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.8.1 - Recoñece 
enunciados e identifica a 
palabra nuclear que o 
organiza sintáctica e 
semanticamente. 

Recoñecer enunciados e 
identificar a palabra 
nuclear que organiza 
sintáctica e 
semanticamente. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.8.2 - Recoñece a 
estrutura interna das 
oracións, identificando o 
verbo e os seus 
complementos. 

Distinguir a estrutura 
interna das oracións, 
identificando o verbo e os 
seus complementos. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.8.3 - Respecta a 
orde correcta dos elementos 
da estrutura sintáctica 
galega. 

Respectar a orde correcta 
dos constituíntes da 
sintaxe do galego. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB3.8.4 - Clasifica 
oracións segundo a natureza 
do predicado. 

Clasificar as oracións 
segundo a natureza do 
predicado. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.8.5 - Usa a 
terminoloxía sintáctica 
correcta. 

Usar a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.9.1 - Recoñece, 
explica e usa os nexos 
textuais de causa, 
consecuencia, condición, 
hipótese e os conclusivos, 
así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de 
cohesión interna. 

Recoñecer, explicar e 
usar os nexos textuais de 
causa, consecuencia 
condición, hipótese e os 
conclusivos, así como os 
mecanismos gramaticais 
e léxicos de cohesión 
interna. 

x  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.10.1 - Identifica a 
estrutura do texto, en 
construcións propias e alleas. 

Identificar a estrutura dun 
texto dun xeito básico. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.10.2 - Xustifica 
argumentadamente a división 
en parágrafos de textos 
propios e alleos. 

Xustificar a división en 
parágrafos dun xeito 
elemental. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.10.3 - Identifica a 
progresión temática en textos 
propios e alleos. 

Identificar a progresión 
temática en textos. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB3.10.4 - Elabora 
textos cunha estrutura 
apropiada, divididos en 
parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión 
temática. 

Elaborar textos cunha 
estrutura apropiada canto 
á división en parágrafos e 
á progresión temática. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.11.1 - Identifica e 
describe a estrutura e os 
trazos lingüísticos dos 
diferentes xéneros textuais, 
especialmente nos 
argumentativos, e aplícaos 
nas producións propias. 

Distinguir e describir a 
estrutura dos trazos 
lingüísticos de distintos 
tipos textuais: 
argumentativos. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.11.2 - Recoñece 
nun texto, e emprega nas 
producións propias, os 
distintos procedementos 
lingüísticos para a expresión 
da subxectividade. 

Distinguir nun texto e 
empregar dun xeito básico 
procedementos para 
expresar subxectividade. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.12.1 - Xustifica a 
adecuación das producións 
en función do contexto, do 
tema e do xénero textual. 

Xustificar a adecuación 
dun texto segundo o 
contexto, tema e tipoloxía 
textual dun xeito 
elemental. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.12.2 - Elabora 
producións lingüísticas cunha 
adecuación apropiada ao 
contexto, ao tema e ao 
xénero textual. 

Escribir textos coa 
adecuación apropiada ao 
contexto, temos e tipo 
textual. 

x x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB3.13.1 - Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos 
ou culturais e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

Participar en proxectos 
nos que se empreguen 
varias linguas 
relacionados con temas 
transversais, evitar 
estereotipos lingüísticos 
ou culturais e valorar as 
competencias dos 
plurilingües. 

 x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB3.14.1 - Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e 
produción dos textos 
traballados en calquera das 
outras. 

Utilizar os coñecementos 
lingüísticos contextuais, 
textuais, oracionais e da 
palabra para mellorar a 
comprensións e produción 
de textos noutras linguas. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

B4. LINGUA E SOCIEDADE 

4º-LGB4.1.1 - Valora a lingua 
como medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e 
argumenta 
fundamentadamente e cun 
discurso propio a súa 
postura. 

Aprezar a lingua como 
instrumento de relación 
entre persoas de como 
sinal de identitade dun 
pobo e argumentar dun 
xeito elemental cun 
discurso propio a súa 
postura. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.1.2 - Valora o 
plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural 
da humanidade e argumenta 
cun discurso propio a súa 
postura. 

Valorar o plurilingüismo 
inclusivo desde a lingua 
propia. 

x   

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB4.1.3 - Coñece os 
territorios que forman parte 
da comunidade lusófona e 
sabe describir a súa 
importancia dentro das 
linguas do mundo no século 
XXI. 

Coñecer elementalmente 
os territorios que forman 
parte da lusofonía e saber 
describir a súa 
importancia dentro das 
linguas do mundo no 
século XXI. 

x   

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.1.4 - Incorpora á 
súa práctica cotiá os 
principais recursos da rede 
en portugués (buscadores, 
enciclopedias e portais de 
noticias). 

Incorporar á súa práctica 
diaria os principais 
rescurso da rede. 

x   

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.2.1 - Coñece e 
describe a lexislación estatal 
e autonómica básica en 
materia lingüística. 

Coñecer e describir dun 
xeito básico a lexislación 
lingüística estatal e 
autonómica. 

x   

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.2.2 - Describe 
acertadamente con criterios 
sociolingüísticos a situación 
galega actual. 

Describir dun xeito 
elemental cos criterios 
sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.2.3 - Analiza 
gráficas de distribución de 
linguas tirando conclusións 
nas que incorpora os seus 
coñecementos 
sociolingüísticos. 

Analizar dun xeito básico 
as gráficas de distribución 
de linguas tirando 
algunhas conclusións. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.2.4 - Describe a 
situación sociolingüística de 
Galicia e emprega a 
terminoloxía apropiada. 

Describir dun xeito 
elemental a situación 
sociolingüística de Galicia 
empregando terminaloxía 
adecuada. 

x x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB4.2.5 - Analiza as 
tendencias de evolución da 
lingua galega a partir da 
situación sociolingüística 
actual. 

Analizar as tendencias de 
evolución do galego non 
contexto sociolingüístico 
actual. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.3.1 - Identifica os 
procedementos de 
normalización e argumenta 
axeitadamente a necesidade 
de continuar con este 
proceso na lingua galega. 

Distinguir algúns 
procedementos de 
normalización e 
argumentar a necesidade 
de continuar este proceso. 

x x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.3.2 - Distingue 
normativización e 
normalización e explica 
axeitadamente cada 
fenómeno. 

Diferenciar entre 
normativización e 
normalización. 

 x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.3.3 - Analiza a súa 
propia práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír individual e 
socialmente á normalización 
da lingua galega. 

Analizar a súa práctica 
lingüística e a súa 
importancia para a 
normalización da lingua 
galega. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.3.4 - Coñece os 
principais axentes 
normalizadores en Galicia e 
valora a súa importancia. 

Coñecer algúns dos 
principais axentes 
normalizadores en 
Galicia. 

 x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.4.1 - Recoñece os 
principais elementos da 
evolución da lingua galega 
desde 1916 ata a 
actualidade. 

Recoñecer algúns dos 
principais elementos da 
evolución da lingua 
galega desde 1916 até a 
actualidade. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB4.4.2 - Recoñece os 
acontecementos relevantes 
da historia social da lingua 
galega desde 1916 e elabora 
textos expositivos sobre as 
diferentes etapas. 

Recoñece algún dos 
acontecementos 
relevantes da historia 
social da lingua galega 
desde 1916 e elaborar 
textos expositivos sobre 
as diferentes etapas. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.4.3 - Identifica as 
causas dos feitos máis 
relevantes da historia social 
da lingua galega desde 1916. 

Identificar algunhas das 
causas dos feitos máis 
relevantes da historia 
social da lingua galega 
desde 1916. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.4.4 - Identifica as 
consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde 
1916. 

Identificar algunhas das 
consecuencias dos feitos 
máis relevantes da 
historia social da lingua 
galega desde 1916. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.4.5 - Interpreta 
gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e 
das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua 
galega desde 1916. 

Interpretar gráficos, 
táboas, textos e 
información dos medios e 
das TIC dun xeito básico, 
relacionados coa historia 
social da lingua galega 
desde 1916. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.5.1 - Describe a 
situación sociolingüística e 
legal das linguas de España 
e analiza criticamente textos 
(literarios e xornalísticos), 
gráficos ou documentos 
audiovisuais que traten sobre 
a situación sociolingüística do 
Estado español. 

Describer a situación 
sociolingüística e legal 
das linguas de España 
dun xeito elemental e 
analizar criticamente 
textos (literarios e 
xornalísticos), gráficos ou 
documentos audiovisuais, 
tamén dun modo básico, 
que traten sobre a 
situación sociolingüística 
do Estado español. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB4.6.1 - Sinala os 
prexuízos lingüísticos 
atribuíbles a calquera lingua 
e especialmente á galega e 
rebáteos cunha 
argumentación axeitada. 

Sinalar algún dos 
prexuízos lingüísticos 
atribuíbles a calquera 
lingua e especialmente á 
galega e rebatelos cunha 
argumentación axeitada. 

 x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.6.2 - Analiza a 
opinión propia sobre as 
linguas, detecta os prexuízos, 
en caso de os ter, e rebáteos 
argumentadamente. 

Analizar a opinión propia 
sobre as linguas, detectar 
algún dos prexuízos, en 
caso de os ter, e rebatelos 
argumentadamente. 

 x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.7.1 - Recoñece os 
principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas da lingua galega. 

Recoñecer algúns dos 
principais fenómenos que 
caracterizan as 
variedades xeográficas da 
lingua galega. 

 x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.7.2 - Recoñece os 
trazos da variedade estándar 
da lingua galega. 

Recoñecer algúns dos 
trazos da variedade 
estándar da lingua galega. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.7.3 - Valora a lingua 
estándar como variedade 
unificadora. 

Aprezar a lingua estándar 
como variedade 
unificadora. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB4.7.4 - Valora as 
variedades xeográficas da 
lingua galega como símbolo 
de riqueza lingüística e 
cultural e rexeita 
fundamentadamente 
calquera prexuízo sobre a 
variación diatópica. 

Valorar as variedades 
xeográficas da lingua 
galega como símbolo de 
riqueza lingüística e 
cultural e rexeitar 
fundamentadamente 
calquera prexuízo sobre a 
variación diatópica. 

 x  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB4.7.5 - Recoñece as 
variedades diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e 
describe o influxo da 
situación sociolingüística 
nelas. 

Recoñecer algunhas das 
variedades diastráticas e 
diafásicas da lingua 
galega e describer o 
influxo da situación 
sociolingüística nelas. 

 x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

B5. EDUCACIÓN LITERARIA 

4º-LGB5.1.1 - Identifica os 
distintos períodos e xeracións 
da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

Identificar elementalmente 
os distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega de 1916 ata a 
actualidade. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.1.2 - Comprende e 
explica razoadamente os 
distintos períodos da 
literatura galega de 1916 ata 
a actualidade sinalando os 
seus principais trazos 
característicos. 

Comprender e explicar 
razoadamente os distintos 
períodos da literatura 
galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando 
algúns dos seus principais 
trazos característicos. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.2.1 - Selecciona, 
seguindo criterios razoados, 
obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata 
a actualidade para a súa 
lectura. 

Seleccionar, seguindo 
criterios razoados 
sinxelos, obras 
representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade para a 
súa lectura. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB5.2.2 - Le 
autonomamente obras ou 
textos representativas da 
literatura galega de 1916 ata 
a actualidade, resume o seu 
contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega 
correspondente. 

Ler autonomamente obras 
ou textos representativas 
da literatura galega de 
1916 ata a actualidade, 
resumir o seu contido, 
sinalar os seus trazos 
característicos definitorios 
e relacionalos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do 
período da literatura 
galega correspondente. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.2.3 - Comenta, de 
forma guiada ou libre, textos 
de obras da Literatura galega 
desde 1916 ata a 
actualidade, sinala os seus 
trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega 
correspondente 

Comentar, de forma 
guiada ou libre, textos de 
obras da Literatura galega 
desde 1916 ata a 
actualidade, sinalar os 
seus trazos 
característicos definitorios 
e relacionalos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do 
período da literatura 
galega correspondente 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.2.4 - Compara 
textos literarios dun mesmo 
período ou de diferentes 
períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os 
seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do 
período ou períodos. 

Comparar textos literarios 
dun mesmo período ou de 
diferentes períodos 
atendendo aos seus 
principais contidos, sinalar 
algúns dos seus trazos 
característicos definitorios 
e pór todo en relación co 
contexto histórico, cultural 
e sociolingüístico do 
período ou períodos dun 
xeito básico. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB5.3.1 - Le expresiva, 
compresiva e/ou 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais 
e ensaísticos representativos 
da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

Ler expresiva, compresiva 
e/ou dramatizadamente 
textos narrativos, 
poéticos, teatrais e 
ensaísticos 
representativos da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.3.2 - Participa con 
proveito de audicións de 
textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura 
galega de 1916 ata a 
actualidade e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre os 
seus valores literarios. 

Participa con proveito de 
audicións de textos 
narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
escribir/debatir, 
argumentadamente, sobre 
os seus valores literarios 
dun modo elemental. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.4.1 - Elabora 
traballos individual e/ou 
colectivamente nos que se 
describen e analizan textos 
representativos da literatura 
galega de 1916 ata a 
actualidade. 

Elaborar traballos 
individual e/ou 
colectivamente nos que 
se describen e analizan 
textos representativos da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade dun 
xeito básico. 

  x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.5.1 - Consulta 
fontes de información 
variadas para a realización 
de traballos e cita axeitada 
destas. 

Consultar algunhas fontes 
de información variadas 
para a realización de 
traballos e cita axeitada 
destas. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.5.2 - Emprego de 
diferentes recursos das TIC 
para a realización de 
traballos e cita axeitada 
destes. 

Empregar diferentes 
recursos das TIC para a 
realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4º-LGB5.6.1 - Crea ou recrea 
textos de intención literaria 
partindo das características 
dos traballados na aula. 

Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

4º-LGB5.6.2 - Desenvolve o 
gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular 
os sentimentos e xuízos. 

Desenvolver o gusto pola 
escrita como instrumento 
de comunicación capaz 
de analizar e regular os 
sentimentos e xuízos. 

x x x 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

 

As concrecións metodolóxicas da materias veñen contempladas no artigo 11 do Decreto 

86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo de educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 120 do 29 de xuño 

de 2015). 

O ensino da Lingua Galega, como o de calquera outra lingua, non se debe limitar ao ensino 

dunha teoría gramatical, xa que logo terá que subordinarse ao obxectivo prioritario desta 

materia: desenvolver a competencia comunicativa (oral e escrita) do alumnado. 

Ademais, se afirmamos que a lingua oral sempre é importante, no caso do galego esa 

importancia é fundamental e cómpre recuperala coa maior urxencia; deixar o noso idioma 

limitado á escrita equivalería a deixalo eivado da súa dimensión básica. 

Expoñemos moi esquematicamente algunhas actividades que se levarán a cabo segundo 

as características ou necesidades de cada grupo: 

4.1. Lectura, comprensión e análise de textos escritos 

 

 Perfeccionamento e revisión constante da lectura. Practicarase a lectura en voz alta 

nas súas diversas modalidades (lectura expresiva, recitación, teatro lido... ). A través 

da lectura farase ver aos alumnos a relación entre entoación e puntuación. 

 Procederase á análise de: 

 Textos diversos usados na vida cotiá (cartas persoais e familiares, impresos, 

cartas comerciais, etc.). 

 Textos propios dos medios de comunicación de masas (noticias, crónicas, 

reportaxes, entrevistas, artigos de opinión...). 

 Textos administrativos (instancias, actas...). 

 Textos legais (Constitución, Estatuto de Autonomía...). 

 Textos científicos (bibliografía relacionada coas materias de estudo...). 

 Textos literarios; convén que se ofreza un amplo panorama das posibilidades 

de lectura. De tódalas formas marcaranse tres libros determinados de lectura 

obrigatoria, polas esixencias de tempo e número de alumnos que hai por 

clase. Cumprirá partir dos autores máis valiosos da chamada literatura 
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xuvenil e daqueles xéneros (relatos tradicionais, novela negra, ciencia 

ficción...) que resulten próximos ao alumnado destas idades. 

 

4.2. Produción de textos escritos 

Terase en conta o seguinte: 

 A lexibilidade e a presentación clara e ordenada (limpeza, marxes, títulos, 

subliñados...). 

 A organización lóxica, clara, ordenada e coherente do discurso. 

 A corrección morfosintáctica (concordancia, evitar anacolutos e ambigüidades 

derivadas da orde dos elementos...) e o uso das estruturas sintácticas e dos nexos 

adecuados. 

 léxico non repetitivo e preciso. 

 A ortografía e a puntuación. 

Insistirase de modo equilibrado nos diversos aspectos da expresión escrita, evitando a 

atención desproporcionada a determinadas cuestións como, por exemplo, a ortografía. 

 Fomentar a utilidade cotiá do idioma practicando a confección de cartas de todo tipo, 

redacción de escritos,. instancias, contratos, correos electrónicos, mensaxes de 

móbil, etc. 

 O traballo sobre a ortografía farase do modo máis individualizado posíbel, 

deseñando actividades específicas que posibiliten a superación de determinadas 

dificultades. 

 Fomentar a investigación con preparación de traballos individuais e en equipo. 

 Romper co medo á aparición en público fomentando a exposición das propias ideas 

na clase por medio de exposicións orais, diante dos compañeiros, dos traballos de 

investigación, e da discusión dos temas de interese común para facilitar a 

capacidade crítica. 

 Na produción de textos orais insistirase, en especial, naqueles tipos de discurso que 

veñen esixidos polas necesidades sociais e culturais do alumno destas idades. 

Tarefa esencial do profesor será suscitar un clima afectivo que facilite a participación 

progresiva de todos os membros do grupo nas diversas formas de comunicación 

(exposición, coloquio, entrevista, debate...). 
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 Adquisición de contidos gramaticais. A presentación dos contidos farase mediante 

esquemas básicos, breves e concisos, con exemplos concisos e inmediatos, que 

serán levados logo á práctica e explicados mediante exercicios adecuados. 

 Adquisición do hábito lector. A lectura é fundamental, por iso a nosa proposta para 

os/as alumnos/as recolle para cada trimestre un libro; as obras estarán relacionadas 

coa literatura xuvenil (ás veces allea) e procurarase introducir tanto a narrativa como 

a poesía e o teatro, de maneira que o alumno teña unha visión de conxunto, aínda 

que, como é lóxico, domine a narrativa. 

A adquisición do hábito lector é un dos aspectos no que pensamos que se debe poñer máis 

empeño dado que contribúe enormemente a aumentar o léxico, a comprensión e a 

capacidade expresiva.  

Por último, o enfoque metodolóxico debe estar pensado conforme á realidade galega co 

obxecto de que axude a descubrir ó alumno a realidade socio-política en que está inserto. 

Debemos mentalizar o alumnado de que a lingua permanecerá viva se realmente é vehículo 

de comunicación natural de Galiza. 
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5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

5.1. Materiais didácticos 

Proponse o emprego do libro de texto como material básico de uso na aula, pero non o 

único. Os libros elixidos como obrigatorios son: 

 1º  ESO: Lingua Galega e Literatura 1º da ESO. Editorial Galaxia. 

ISBN 978-84-9865-365-6 

 2º ESO: Lingua galega e literatura 2º ESO. Baía edicións. Consorcio Editorial 

Galego. ISBN 978-84-9995-194-2 

 3º ESO: Lingua Galega e Literatura 3º da ESO. Editorial Galaxia. 

ISBN 978-84-9865-365-3 

 4º ESO: Lingua galega e literatura 4º ESO. Baía edicións. Consorcio Editorial 

Galego. ISBN 978-84-9995-195-9 

Traballarase con dicionarios de diferente tipoloxía (bilingües, de sinónimos...) e tamén 

empregaremos materiais audiovisuais (películas, documentais...) e as TIC.  

Os textos orais e escritos provenientes de distintas fontes (gravacións orais, textos da 

prensa escrita, textos publicitarios, administrativos e ensaísticos) son tamén imprescindibles 

para tratar algún dos contidos propostos. As fontes son, principalmente: 

 Xornais e revistas. 

 Gravacións orais dos medios audiovisuais que emiten na nosa lingua, así como 

textos dialectais recollidos en A nosa fala: bloques e áreas lingüísticas do galego Ed. 

Consello da Cultura Galega. 

 Textos e datos procedentes do Atlas Sociolingüístico de Galicia editado pola Real 

Academia Galega. 

 Formularios administrativos procedentes de distintos ámbitos: Xunta, Xustiza, 

concellos... 

Ao longo do curso o alumnado terá que manexar, cando menos, e adecuado ao seu nivel, 

estoutros materiais, recursos e procedementos: 

a. a biblioteca e a aula virtual do centro (tamén as recomendadas por cada 

unidade, na elaboración de pequenos traballos ou na procura de información) 
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b. diferentes estratexias na procura de información: respostas a cuestións 

concretas, recompilación de información aberta, cotexar ou comparar 

distintas fontes de información… 

c. redacción e presentación da información: fichas, resumos, mapas 

conceptuais, esquemas de chaves ou numéricos, pequenas exposicións 

orais, presentacións power point… 

d. análise e comentarios guiados de textos de diferente tipoloxía (literarios, 

xornalistíscos, etc) 

e. elaboración, ao longo do curso, de fichas específicas de léxico 

f. tarefas que se deseñen en relación ás actividades extraescolares e 

complementarias 

g. estratexias de procura de información: incorporación das TIC (elaboración de 

presentacións power point, webquest, blogues de aula, podcast educativo…) 

h. modelos para a análise e comentario de textos literarios. 

 

5.2. Aulas específicas 

Ademais de traballar na aula, para as clases utilizaranse outras dependencias do centro 

como son a biblioteca, a aula de informática e o salón de actos cando as actividades así o 

requiran. 
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6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

En todos os cursos vanse seguir unhas pautas comúns, aínda que haxa algunha 

variación que se detallará en cada curso. 

Aspectos xerais: 

 En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 
Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da lingua. 
B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados uns 
determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

 En todas as avaliacións as probas escritas computarán entre un 50% e un 60% da 
cualificación dependendo do curso.  

 As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
        computarán entre un 10% e un 20% dependendo do curso.  

 Traballo diario na clase e na casa suporá un  10% da nota.  

 A expresión oral suporá o 20% da cualificación da avaliación. Aquí valórase a lingua 
empregada na aula, as exposicións orais e as probas de comprensión oral.   

 Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 

 Haberá unha proba de recuperación en xuño para o alumnado que suspenda 2   
       avaliacións ou as tres. 

 Como a nosa materia é progresiva, o peso das avaliacións na cualificación final é o 
que segue para 1º,2º e 4º da ESO: 1ª aval.16.66%. 2ºaval.33.33% e 3ªaval.50.01%. 

 Para 3º ESO o peso das avaliacións é o mesmo, 33,33% cada unha para a nota final. 

 A nota para aprobar é o 5. Para as notas redondearase ao número superior a partir 
da 5ª décima. O alumnado que non chegue ao 5, suspende. 

 A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou superior a 

cinco (5). Os criterios de cualificación serán semellantes aos de xuño, sempre e cando a 

loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, o espazo compartido para 

varios niveis ...).  

 Se descubrimos que algún alumno ou alumna fai algo irregular para aprobar, como 

copiar nos exames ou plaxiar traballos, aplicarémoslle a normativa do centro. Mentres 

non teñamos un criterio común, non valoraremos eses traballos ou exames.  
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6.1. 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 
DE ÁREA 

(LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2%

CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE
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GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas e observación directa 

(OD) 

60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 e OD 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 e OD 10% 

CCL_CO Probas escritas 5% 

CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 

 
 

1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 
Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados uns 
determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 60% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 10%. 
O traballo diario na clase e na casa, así como os traballos de investigación suporán 
un 10% da nota. 
A expresión oral suporá o 20% da cualificación da avaliación, repartido do seguinte 
xeito: 10% por utilizar a lingua galega na clase, 5% proba de expresión oral e 5% 
nas exposicións orais dos traballos. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 
Haberá unha proba de recuperación en xuño para o alumnado que suspenda 2 
avaliacións ou as tres. Tamén para quen, coa ponderación do apdo. 4, non chegue 
ao 5. 

4. Como a nosa materia é progresiva o peso das avaliacións na cualificación final é o 
que segue: 1ª aval.16.66%. 2ºaval.33.33% e 3ªaval.50.01%. 

5. A nota para aprobar é o 5. Para as notas redondearase ao número superior a partir 
da 5ª décima. O alumnado que non chegue ao 5, suspende. 

6. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou superior 
a cinco (5). Os criterios de cualificación serán semellantes aos de xuño, sempre e 
cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, o espazo 
compartido para varios niveis ...).  
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6.2. LG 2º ESO 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 2º ESO 
 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas e observación 
directa (OD) 

60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 e OD 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 e OD 10% 

ESPECÍFICOS 
DE ÁREA 

(LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 
5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2% CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE
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CCL_CO Probas escritas 5% 

CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 
 
 
 

1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 
Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados uns 
determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 50% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 20%. 
O traballo diario na clase e na casa suporá un 10% da nota. Reiteradas faltas de 
material ou tarefas ( tres por trimestre) suporá a perda da puntuación neste apdo., 
ademais dunha falta de orde leve xa recollida nas NOFC. 
 
A expresión oral suporá o outro 20% da cualificación da avaliación. Valorarase 
utilizar a lingua galega na clase, probas de expresión oral e as exposicións dos 
traballos, tanto individuais como en grupo. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 
Haberá unha proba de recuperación en xuño para o alumnado que suspenda 2 
avaliacións ou as tres. Tamén para quen, coa ponderación do apdo. 4, non chegue 
ao 5. 

4. Como a nosa materia é progresiva o peso das avaliacións na cualificación final é o 
que segue: 1ª aval.16.66%. 2ºaval.33.33% e 3ªaval.50.01% 

5.   A nota para aprobar é o 5. Para as notas redondearase ao número superior a partir            
do 5º décimal. O alumnado que non chegue ao 5, suspende. 
 

6. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou superior 
a cinco (5). Os criterios de cualificación serán semellantes aos de xuño, sempre e 
cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, o espazo 
compartido para varios niveis ...).  

 
 
 

 
 
 

 
 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 207 

 
6.3. LG 3º ESO 

 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas e observación 
directa (OD) 

60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 e OD 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 e OD 10% 

CCL_CO Probas escritas 5% 

CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

ESPECÍFICOS 
DE ÁREA 

(LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 
10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 
5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2% CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE
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CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 
1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 

Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados uns 
determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 60% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 10%. 
O traballo diario na clase e na casa, así como os traballos de investigación suporán 
un 10% da nota. 
A expresión oral suporá o outro 20% da cualificación da avaliación, repartido do 
seguinte xeito: 10% por utilizar a lingua galega na clase, 5% proba de expresión oral 
e 5% exposicións orais dos traballos. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua, aínda que se fará unha 
recuperación ao final de cada trimestre para quen suspenda. Así cremos que lles 
damos máis oportunidades para superar a materia. 

4. En xuño deseñarase unha proba de recuperación para quen teña dúas avaliacións 
ou as tres suspensas. 

5.   A nota para aprobar é o 5. Para as notas redondearase ao número superior a partir            
do 5º décimal. O alumnado que non chegue ao 5, suspende. 
O peso ponderado de cada avaliación é o mesmo para calcular a cualificación final. 

6. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou superior 
a cinco (5). Os criterios de cualificación serán semellantes aos de xuño, sempre e 
cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, o espazo 
compartido para varios niveis ...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. LG 4º ESO 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 4º ESO 
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GRUPO DE EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG) Probas escritas e observación 
directa (OD) 

60% 

CCL_EO Rúbrica LG_R1_CCL_EO_1 e OD 10% 

CCL_EE Rúbrica LG_R2_CCL_EE_1 e OD 10% 

CCL_CO Probas escritas 5% 

CCL_CE Probas escritas 5% 

CAA Rúbrica LG_R3_CAA_1  3% 

CSC_TG Rúbrica LG_R4_CSC_TG_1 3% 

CCEC Rúbrica LG_R5_CCEC 2% 

CD Rúbrica LG_R6_CD 1% 

CSIEE Rúbrica LG_R7_CSIEE 1% 

Cualificación total 100% 

 
 

 
1. En todas as avaliacións traballarase cos cinco bloques (B1 Comunicación oral. 

Escoitar e falar. B2 Comunicación escrita. Ler e escribir. B3 Funcionamento da 
lingua. B4 Lingua e sociedade. B5 Educación literaria) aos que van asociados uns 

ESPECÍFICOS 
DE ÁREA 

(LG); 60%

CCL_EO; 10%

CCL_EE; 10%

CCL_CO; 5%

CCL_CE; 5%

CAA; 3%

CSC_TG; 3%

CCEC; 2% CD; 1%

CSIEE; 1%

ESPECÍFICOS DE ÁREA (LG)

CCL_EO

CCL_EE

CCL_CO

CCL_CE

CAA

CSC_TG

CCEC

CD

CSIEE
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determinados estándares de aprendizaxe, cos diferentes procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

2. En todas as avaliacións as probas escritas computarán un 50% da cualificación. 
As lecturas obrigatorias de cada trimestre e as actividades relacionadas con elas 
computarán un 20%. 
O traballo diario na clase e na casa suporá un 10% da nota. Reiteradas faltas de 
material ou tarefas ( tres por trimestre) suporá a perda da puntuación neste apdo., 
ademais dunha falta de orde leve xa recollida nas NOFC. 
A expresión oral suporá o outro 20% da cualificación da avaliación. Valorarase 
utilizar a lingua galega na clase, probas de expresión oral e as exposicións dos 
traballos individuais e en grupo. 

3. Traballarase cun sistema de avaliación continua polo que non se contemplan 
exames de recuperación por avaliacións. 
Haberá unha proba de recuperación en xuño para o alumnado que suspenda 2 
avaliacións ou as tres. Tamén para quen, coa ponderación do apdo. 4, non chegue 
ao 5. 

4. Como a nosa materia é progresiva o peso das avaliacións na cualificación final é o 
que segue: 1ª aval.16.66%. 2ºaval.33.33% e 3ªaval.50.01% 

5.   A nota para aprobar é o 5. Para as notas redondearase ao número superior a partir            
do 5º décimal. O alumnado que non chegue ao 5, suspende. 
 

6. A proba extraordinaria de setembro superarase cunha cualificación igual ou superior 
a cinco (5). Os criterios de cualificación serán semellantes aos de xuño, sempre e 
cando a loxística nolo permita ( o tempo para a realización da proba, o espazo 
compartido para varios niveis ...).  
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6.5. RÚBRICAS 
 
As rúbricas que aparecen a seguir poderán modificarse, adaptarse ao curso, e funcionarán como modelos flexibles. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 1º ESO 

      NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 
- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 
Rexistro totalmente 

inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso 
de estructuras sintácticas 

e  vocabulario básico, 
repetitivo. Usa un rexistro 
en ocasións inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Intenta usar un 
rexistro adecuado. 

 
Emprega diferentes 

estructuras sintácticas e  
vocabulario variado e 
axeitado. Fai uso dun 

rexistro adecuado.   

 

PRESENTACIÓN 

En prazo, plantilla e marxes, 
organización en párrafos, 
respeta condicións 
marcadas...  
 

 
Entrega fóra de prazo e 

non segue ningunha 
das indicacións 

requeridas.   

 
Non cumpre moitas das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación pobre 

e non organiza ben a 
información.  

 
Cumpre a maioría das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación 

axeitada, organizando a 
información dun xeito 

aceptable. 

 
Presenta o traballo no 

tempo e nas condicións 
requiridas. Organiza ben 

a información en 
parágrafos. 

 

ADECUACIÓN E 
DISTRIBUCIÓN DE 
CONTIDOS 
- coherencia 
- cohesión  
 

 
Non expón as ideas 

principais nin os 
detalles. 

 
Expón algunhas das 
ideas principais  e 

aporta poucos detalles 
do tema. 

 
Expón a maioría das 

ideas principais de xeito 
bastante coherente e 

cohesionado aportando 
algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais 

de xeito coherente e 
cohesionado aportando 
detalles relevantes do 

tema.  

 

INICIATIVA e RECURSOS 
- orixinalidade 
- boa utilización das fontes de 
información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a 

copia  íntegramente da 
fonte sen revisala.  

 
Apréciase certa 

búsqueda de información, 
pero non está 
correctamente 

seleccionada e nalgúns 
casos foi copiada 

directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega 
algunha información 
adicional e/ou amosa 
algunha planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa 
algunha  planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         /12 
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EXPRESIÓN ESCRITA 2º ESO 

      NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 
Rexistro totalmente 

inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso 
de estructuras sintácticas 
e  vocabulario básico, en 
ocasións repetitivo. Usa 
un rexistro inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Fai uso en gran 
parte dun rexistro 

adecuado. 

 
Emprega diferentes 

estructuras sintácticas e  
vocabulario variado e 
axeitado. Fai uso dun 

rexistro adecuado.   

 

PRESENTACIÓN 
En prazo, plantilla e marxes, 
organización en párrafos, 
respeta condicións 
marcadas...  
 

 
Entrega fóra de prazo e 

non segue ningunha 
das indicacións 

requeridas.   

 
Non cumpre moitas das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación pobre 

e non organiza ben a 
información.  

 
Cumpre a maioría das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación 

axeitada, organizando a 
información dun xeito 

aceptable. 

 
Presenta o traballo no 

tempo e nas condicións 
requiridas. Organiza a 

información en parágrafos 
ben delimitados. 

 

ADECUACIÓN E 
DISTRIBUCIÓN DE 
CONTIDOS 
- coherencia 
- cohesión  

 
Non expón as ideas 

principais nin os 
detalles. 

 
Expón algunhas das 
ideas principais  e 

aporta poucos detalles 
do tema. 

 
Expón a maioría das 

ideas principais de xeito 
bastante coherente e 

cohesionado aportando 
algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais 

de xeito coherente e 
cohesionado aportando 
detalles relevantes do 

tema.  

 

INICIATIVA e RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes de 
información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a 

copia  íntegramente da 
fonte sen revisala.  

 
Apréciase certa 

búsqueda de información, 
pero non está 
correctamente 

seleccionada e nalgúns 
casos foi copiada 

directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega 
algunha información 
adicional e/ou amosa 

planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega  algúns 

detalles orixinais  e 
amosa unha boa 

planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         /12 
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EXPRESIÓN ESCRITA 3º ESO 

      NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 
Rexistro totalmente 

inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso 
de estructuras sintácticas 
e  vocabulario básico, en 
ocasións repetitivo. Usa 
un rexistro en ocasións 

inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Fai uso en gran 
parte dun rexistro 

adecuado. 

 
Emprega con éxito 

diferentes estructuras 
sintácticas e  vocabulario 
variado e axeitado. Fai 

uso en todo momento dun 
rexistro adecuado.   

 

PRESENTACIÓN 
En prazo, plantilla e marxes, 
organización en párrafos, 
respeta condicións 
marcadas...  
 

 
Entrega fóra de prazo e 

non segue ningunha 
das indicacións 

requeridas.   

 
Non cumpre moitas das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación pobre 

e non organiza ben a 
información.  

 
Cumpre a maioría das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación 

axeitada, organizando a 
información dun xeito 

aceptable. 

 
Presenta o traballo no 

tempo e nas condicións 
requiridas. Organiza a 

información en parágrafos 
ben delimitados. 

 

ADECUACIÓN E 
DISTRIBUCIÓN DE 
CONTIDOS 
- coherencia 
- cohesión  
 

 
Non expón as ideas 

principais nin os 
detalles. 

 
Expón algunhas das 
ideas principais  e 

aporta poucos detalles 
do tema. 

 
Expón a maioría das 

ideas principais de xeito 
bastante coherente e 

cohesionado aportando 
algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais 

de xeito coherente e 
cohesionado aportando 
detalles relevantes do 

tema.  

 

INICIATIVA e RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes de 
información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a 

copia  íntegramente da 
fonte sen revisala.  

 
Apréciase certa 

búsqueda de información, 
pero non está 
correctamente 

seleccionada e nalgúns 
casos foi copiada 

directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega 
algunha información 
adicional e/ou amosa 

planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 
orixinais  e amosa unha 

boa planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         /12 
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EXPRESIÓN ESCRITA 4º ESO 

      NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 
Rexistro totalmente 

inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso 
de estructuras sintácticas 
e  vocabulario básico, en 
ocasións repetitivo. Usa 
un rexistro en ocasións 

inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Fai uso en gran 
parte dun rexistro 

adecuado. 

 
Emprega con éxito 

diferentes estructuras 
sintácticas e  vocabulario 
variado e axeitado. Fai 

uso en todo momento dun 
rexistro adecuado.   

 

PRESENTACIÓN 
En prazo, plantilla e marxes, 
organización en párrafos, 
respeta condicións 
marcadas...  
 

 
Entrega fóra de prazo e 

non segue ningunha 
das indicacións 

requeridas.   

 
Non cumple moitas das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación pobre 

e non organiza ben a 
información.  

 
Cumple a maioría das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación 

axeitada, organizando a 
información dun xeito 

aceptable. 

 
Presenta o traballo no 

tempo e nas condicións 
requiridas. Organiza a 

información en parágrafos 
ben delimitados. 

 

ADECUACIÓN E 
DISTRIBUCIÓN DE 
CONTIDOS 
- coherencia 
- cohesión  
 

 
Non expón as ideas 

principais nin os 
detalles. 

 
Expón algunhas das 
ideas principais  e 

aporta poucos detalles 
do tema. 

 
Expón a maioría das 

ideas principais de xeito 
bastante coherente e 

cohesionado aportando 
algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais 

de xeito coherente e 
cohesionado aportando 
detalles relevantes do 

tema.  

 

INICIATIVA e RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes de 
información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a 

copia  íntegramente da 
fonte sen revisala.  

 
Apréciase certa 

búsqueda de información, 
pero non está 
correctamente 

seleccionada e nalgúns 
casos foi copiada 

directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega 
algunha información 
adicional e/ou amosa 

planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 
orixinais  e amosa unha 

boa planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         /12 
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EXPRESIÓN ORAL 1º ESO 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 
vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 

Rexistro totalmente 
inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso de 

estructuras sintácticas e  
vocabulario básico, en 

ocasións repetitivo. Usa un 
rexistro inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Intenta facer uso en 
gran parte dun rexistro 

adecuado. 

 
Emprega diferentes 

estructuras sintácticas e  
vocabulario variado e 
axeitado. Fai uso dun 

rexistro adecuado.   

 

VOZ E LINGUAXE NON VERBAL 

- dicción clara 
- pausas 
- entonación 
- expresión corporal 

 
Fala moi rápido ou apenas 
fala. Non vocaliza ben nin 
trata de repetir cando non 

se lle entende. 

 
Fala bastante rápido e non 

vocaliza de todo ben. 
Nalgunhas ocasións fai 

repeticións  para ser 
comprendido.  

 
Pronuncia con bastante 
claridade e a un ritmo 

comprensible. En ocasións 
reformula o seu discurso 

cando non se comprende. 

 
Pronuncia pausadamente 
con claridade e  repetindo 

ou reformulando cando non 
se lle comprende., 

mantendo unha expresión 
corporal axeitada. 

 

ADECUACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
DE CONTIDOS 

- coherencia 
- cohesión  
 

 
Non expón as ideas 

principais nin os detalles. 

 
Expón algunhas das ideas 

principais  e aporta poucos 
detalles do tema. 

 
Expón a maioría das ideas 

principais de xeito bastante 
coherente e cohesionado 
aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais de 

xeito coherente e 
cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

 

INICIATIVA E RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes 
de información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a copia  
íntegramente da fonte sen 

revisala.  

 
Apréciase certa búsqueda 
de información, pero non 

está correctamente 
seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 
directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega algunha 
información adicional e/ou 

amosa planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa unha boa 
planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         

 /12 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 

 216 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 2º ESO 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estruturas e 
vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 

Rexistro totalmente 
inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso de 

estruturas sintácticas e  
vocabulario básico, 

repetitivo. Usa un rexistro 
en ocasións inadecuado.  

 
Emprega algunhas estruturas 

sintácticas variadas e 
vocabulario axeitado. Fai uso 

en gran parte dun rexistro 
adecuado. 

 
Emprega  diferentes 

estruturas sintácticas e  
vocabulario variado e 
axeitado. Fai uso dun 

rexistro adecuado.   

 

VOZ E LINGUAXE NON VERBAL 

- dicción clara 
- pausas 
- entonación 
- expresión corporal 

 
Fala moi rápido ou apenas 
fala. Non vocaliza ben nin 
trata de repetir cando non 

se lle entende. 

 
Fala bastante rápido e non 

vocaliza de todo ben. 
Nalgunhas ocasións fai 

repeticións  para ser 
comprendido.  

 
Pronuncia con bastante 
claridade e a un ritmo 

comprensible. En ocasións 
reformula o seu discurso 

cando non se comprende. 

 
Pronuncia pausadamente 
con claridade e  repetindo 

ou reformulando cando non 
se lle comprende., 

mantendo unha expresión 
corporal axeitada. 

 

ADECUACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
DE CONTIDOS 

- coherencia 
- cohesión  
 

 
Non expón as ideas 

principais nin os detalles. 

 
Expón algunhas das ideas 

principais  e aporta poucos 
detalles do tema. 

 
Expón a maioría das ideas 

principais de xeito bastante 
coherente e cohesionado 
aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais de 

xeito coherente e 
cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

 

INICIATIVA E RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes 
de información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a copia  
íntegramente da fonte sen 

revisala.  

 
Apréciase certa búsqueda 
de información, pero non 

está correctamente 
seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 
directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega algunha 
información adicional e/ou 

amosa planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa unha boa 
planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
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EXPRESIÓN ORAL 3º ESO 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 
vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 

Rexistro totalmente 
inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso de 

estructuras sintácticas e  
vocabulario básico, en 

ocasións repetitivo. Usa un 
rexistro en ocasións 

inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Fai uso en gran 
parte dun rexistro adecuado. 

 
Emprega diferentes 

estructuras sintácticas e  
vocabulario variado e 

axeitado. Fai uso en todo 
momento dun rexistro 

adecuado.   

 

VOZ E LINGUAXE NON VERBAL 

- dicción clara 
- pausas 
- entonación 
- expresión corporal 

 
Fala moi rápido ou apenas 
fala. Non vocaliza ben nin 
trata de repetir cando non 

se lle entende. 

 
Fala bastante rápido e non 

vocaliza de todo ben. 
Nalgunhas ocasións fai 

repeticións  para ser 
comprendido.  

 
Pronuncia con bastante 
claridade. En ocasións 

reformula o seu discurso 
cando non se comprende. 

 
Pronuncia pausadamente 
con claridade e  repetindo 

ou reformulando cando non 
se lle comprende, mantendo 

unha expresión corporal 
axeitada. 

 

ADECUACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
DE CONTIDOS 

- coherencia 
- cohesión  
 

 
Non expón as ideas 

principais nin os detalles. 

 
Expón algunhas das ideas 

principais  e aporta poucos 
detalles do tema. 

 
Expón a maioría das ideas 

principais de xeito bastante 
coherente e cohesionado 
aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais de 

xeito coherente e 
cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

 

INICIATIVA E RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes 
de información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a copia  
íntegramente da fonte sen 

revisala.  

 
Apréciase certa búsqueda 
de información, pero non 

está correctamente 
seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 
directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega algunha 
información adicional e/ou 

amosa planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa unha boa 
planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         

 /12 
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EXPRESIÓN ORAL 4º ESO 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 
vocabulario repetitivo 
e/ou incorrectamente. 

Rexistro totalmente 
inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso de 

estructuras sintácticas e  
vocabulario básico, en 

ocasións repetitivo. Usa un 
rexistro en ocasións 

inadecuado.  

 
Emprega  estructuras 
sintácticas variadas e 

vocabulario axeitado. Fai uso 
en gran parte dun rexistro 

adecuado. 

 
Emprega con éxito 

diferentes estructuras 
sintácticas e  vocabulario 

variado e axeitado. Fai uso 
en todo momento dun 

rexistro adecuado.   

 

VOZ E LINGUAXE NON VERBAL 

- dicción clara 
- pausas 
- entonación 
- expresión corporal 

 
Fala moi rápido ou apenas 
fala. Non vocaliza ben nin 
trata de repetir cando non 

se lle entende. 

 
Fala bastante rápido e non 

vocaliza de todo ben. 
Nalgunhas ocasións fai 

repeticións  para ser 
comprendido.  

 
Pronuncia con bastante 
claridade e a un ritmo 

comprensible. En ocasións 
reformula o seu discurso 

cando non se comprende. 

 
Pronuncia pausadamente 
con claridade e  repetindo 

ou reformulando cando non 
se lle comprende., 

mantendo unha expresión 
corporal axeitada. 

 

ADECUACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
DE CONTIDOS 

- coherencia 
- cohesión  
 

 
Non expón as ideas 

principais nin os detalles. 

 
Expón algunhas das ideas 

principais  e aporta poucos 
detalles do tema. 

 
Expón a maioría das ideas 

principais de xeito bastante 
coherente e cohesionado 
aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais de 

xeito coherente e 
cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

 

INICIATIVA E RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes 
de información 
- apoio visual 
- planificación 
 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a copia  
íntegramente da fonte sen 

revisala.  

 
Apréciase certa búsqueda 
de información, pero non 

está correctamente 
seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 
directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega algunha 
información adicional e/ou 

amosa planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa unha boa 
planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
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RÚBRICA APRENDER A APRENDER 

      NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

CONTROL E XESTIÓN DA PROPIA 
APRENDIZAXE 

 Ter conciencia das 
capacidades de aprendizaxe: 
atención, concentración, 
memoria, comprensión e 
expresión. 

 

 Non coñece as súas 

capacidades de 

aprendizaxe e/ou atribúe os 

seus fracasos a factores 

externos. 

  

 

 Recoñece únicamente 
algunhas das súas 
capacidades de 
aprendizaxe. 

 

 É consciente das súas 
capacidades de 
aprendizaxe, mais non as 
distingue en situación 
concretas. 

 

 É quen de identificar en 
que medida as súas 
capacidades de 
aprendizaxe inflúen nos 
seus éxitos ou fracasos 

 

 Adquirir responsabilidades e 
compromisos persoais sendo 
perseverante na aprendizaxe e 
ao mesmo tempo acadar 
confianza en si mesmo 

 

 Non  manifesta interese en 
mellorar a súa aprendizaxe 
e non cre  nas súas propias 
capacidades para 
aprender. 

 

 Amosa interese en 
mellorar as súas propias 
capacidades de 
aprendizaxe, mais non 
persevera niso. 
Esfórzase en aprender 
malia non ter confianza 
nas súas capacidades. 

 

 É perseverante na súa 
responsabilidade de 
mellorar algunha das súas 
capacidades de 
aprendizaxe a curto prazo 
e manifesta interese 
nalgúns aspectos da súa 
aprendizaxe. 

 

 Potencia as súas 
capacidades de 
aprendizaxe e 
comprométese en 
superar as deficiencias 
con perseverancia e 
manifesta interese e 
curiosidade para ampliar 
os seus coñecementos. 

 

HABILIDADE PARA XESTIONAR O 
TEMPO DE MANEIRA EFECTIVA 
 

 Planear e organizar actividades 

e tempos. 

 Administrar o esforzo, 

autoavaliarse e autorregularse. 

 
 

 
 

 Non planea nin 

organiza as súas 

actividades e non é 

resposábel co uso da 

axenda. 

 Limítase a levar a 

termo as actividades 

que non lle requiren 

esforzo. 

 

 Utiliza a axenda como 

instrumento de 

planeamento de xeito 

ocasional. 

 Leva a termo por si 

mesmo as actividades 

urxentes. 

 

 Planea as súas tarefas 

facendo uso da axenda, 

mais non organiza 

axeitadamente o tempo 

preciso para cada unha 

delas. 

 

 Prioriza a importancia 

das actividades, mais 

non administra 

axeitadamente o esforzo 

que lle supón cada una e 

non é quen de mudar o 

seu planeamento se 

 

 Sérvese da axenda 

e/ou un horario 

semanal para planear e 

organizar as súas 

actividades a curto, 

medio e longo prazo.  

 Prioriza as actividades 
segundo a importancia 
e o esforzo que lle 
requiren. 

 

PENSAMENTO CRÍTICO-CREATIVO E 
METACOGNICIÓN 

 Afrontar a toma de decisión 

sobre a propia aprendizaxe 

racional e críticamente. 

 

 

 Non toma decisións 
sobre a propia 
aprendizaxe. 

 

 Non é quen de atopar 
alternativas apropiadas 
para mellorar a súa 
aprendizaxe. 

 

 Toma decisións distintas 
sobre a propia 
aprendizaxe, mais non 
avalía as súas 
consecuencias. 

 
 

 Toma decisións sobre a 

propia aprendizaxe, 

avaliando axeitadamente 

as consecuencias de 

cada unha. 
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RÚBRICA CS_TG 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         /12 

     NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

RESPECTO E TOLERANCIA 
 

Non escoita, non 
comparte nin apoia o 
traballo dos outros. 

 
Ás veces escoita, 
comparte e apoia 
o traballo dos 
outros 

Xeralmente escoita, 
comparte e apoia o 
traballo dos outros. 

 

Sempre escoita, 
comparte e apoia o 
traballo dos outros. 

 

 

INTEGRACIÓN NON 
GRUPO 

 
Non participa. 

 
Apenas participa. 

 
Participa bastante 

 
Participa totalmente. 

 

 
ACHEGAS  PERSOAIS 

 
 

Non entrega o 
seu traballo. 

 
Entregou unha 
pequena parte 
do seu traballo 
con necesidade 
de seguimento. 

 
Entregou gran 
parte do seu 
traballo con 
necesidade de 
seguimento. 

 
Entregou todo o seu 
traballo con necesidade 
de seguimento 

 

MOTIVACIÓN  
Non promove a 
cooperación 
entre os 
membros do 
grupo. 

Poucas veces 
promove a 
cooperación e 
participación 
entre os 
membros do 
grupo. 

 
Case sempre 
promove a 
cooperación entre 
os membros do 
grupo. 

Promove a 
cooperción entre 
os membros do 
grupo. 

 

OBSERVACIÓNS:  
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7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

Para alcanzarmos este propósito pensamos que resulta máis útil empregar no caderno 

do profesor/a unha táboa onde se midan os estándares que si se consegue tratar e 

aqueles que, polos motivos que for, non se contemplaron na práctica docente. 

EA TEMPORALIZACIÓN 

PREVISTA 

TEMPORALIZACIÓN 

EFECTIVA 

MOTIVOS 

 T1 T2 T3 T1 T2 T3  
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8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos ou alumnas que teñan algunha materia pendente do ano anterior poderán 

ir facendo traballos ao longo do curso co fin de superar a materia. Para isto, en cada 

avaliación entregaránselles, cando menos, unha batería de exercicios coa que 

traballar ou proporáselles unha pesquisa para elaborar un traballo guiado. 

A profesora ou profesor encargada do nivel recibirá o alumnado coa materia pendente 

e proporcionará as actividades por unidades (fotocopias) coa periodicidade que o 

departamento considere oportuno. Estas alumnas e alumnos terán a posibilidade de 

asistir –e de feito os profesores invitarán a que así sexa- a asistir nalgún recreo ao 

departamento no caso de existiren dúbidas ou ben para clarificar calquera aspecto 

relacionado coa unidade de traballo. 

A proba de avaliación para recuperar materias pendentes de cursos pasados será 

consensuada entre todos os profesores do departamento, facendo unicamente un 

modelo de proba por convocatoria e nivel. 

Os libros de texto referencia serán os mesmos do curso indicados no espazo 

correspondente a cada nivel. 

A cualificación final axustarase aos seguintes parámetros: 

 Os traballos puntuarán como máximo un 30% 

 A proba escrita terá unha puntuación que oscilará entre o 70 % e o 100% 

dependendo dos traballos presentados. 

Tanto nos traballos como nas probas avaliaranse as competencias seguindo o 

mesmo criterio ca no curso ordinario. 

Para recuperar a materia pendente deberán chegar ao 5. 

Aos alumnos e ás alumnas que aproben dúas avaliacións do curso actual quédalles 

automaticamente aprobada a pendente. 
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9. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS 

 

Non é de aplicación. 
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10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación Inicial para observar o 

grao de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. O guión para esa 

avaliación inicial utilizará estes instrumentos: 

 Cuestionario da convocatoria de setembro do curso anterior. 

 No caso de 1º de ESO un cuestionario ou proba escrita. 

 Observación directa e análise das producións orais e escritas do alumnado 

durante as primeiras sesións. 

 Análise do historial académico do alumnado. 

Ademais, a xunta avaliadora reunirase para realizar unha avaliación docente 

individualizada por parte de todo o profesorado implicado. Desta reunión sairá unha 

avaliación máis precisa e con posibles medidas de atención individualizada. 

A seguir, dispoñemos unha proba escrita, a modo de exemplo, de cada curso para a 

realización da avaliación incial. 
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Os remedios de santo Antón 

Froilán, o equilibrista do circo, camiñaba 

por un cable tendido, a trinta metros da 

terra, suxeitando unha longa vara que 

utilizaba para manter o equilibrio. Atentos 

á súa traxectoria, había alí uns cinco mil 

espectadores coa boca aberta. Xusto na 

metade do percorrido, apareceu un 

pardal que voaba sobre o toldo do circo e 

colocouse nun extremo da vara.  

O seu peso desequilibrou a Froilán, que 

comezou a vacilar perigosamente enriba 

do cable. Daquela, pechou os ollos e 

pensou: «Santos do ceo, valédeme!». 

Por desgraza para el, no Servizo de 

Urxencias do Ceo estaba de garda 

santo Antón,  

que era santo máis polo seu carácter 

inxenuo ca pola sabedoría que posuía.  

O seu razoamento foi o seguinte: 

–Se un pardal nun extremo lle fai 

perder o equilibrio, un pardal no outro 

equilibrarao. 

E daquela apareceu un novo pardal. O 

público, ao velo, creu que se trataba 

dunha actuación preparada e aplaudiu 

entusiasmado. Pero, deseguida, 

sentiuse un murmurio de horror, xa que 

santo Antón enviara un pardal femia 

que fascinou o pardal,  

e este izou o voo para pousarse a 

carón dela. 

–Santos do ceo, valédeme! –volveu 

invocar Froilán, que agora se atopaba 

nunha situación máis difícil aínda. 

Santo Antón volveuno oír e esta vez 

decidiu enviar unha pomba para que 

equilibrase  

o peso dos dous pardais. Pero cando a 

pomba se pousou ao outro lado da 

vara,  

o período de cortexo dos pardais xa 

rematara e os namorados comezaron 

un longo voo nupcial. Agora, o 

contrapeso da pomba xa non tiña 

sentido, e a santo Antón non se lle 

ocorreu máis ca facer aparecer un gato 

para facer fuxir a pomba. Pero cando o 

felino se foi pousar no extremo da vara, 

deu un chimpo e agarrouse coas 

poutas afiadas no lugar máis seguro 

que topou: o cu de Froilán, que 

imploraba para que o gato o deixase. 

Unha vez máis, o santo sentiu a súplica 

do artista e enviou un can. Coma o 

gato non fixera caso da pomba, o can 

tampouco o fixo do gato e ladraba 

morto de medo intentando manter o 

equilibrio. Froilán, desesperadiño, 

implorou definitivamente: 

–Santos do ceo, valédeme ou lánzome 

ao baleiro e acabouse! 

Afortunadamente, naquel instante 

acababa a quenda de garda de santo 

Antón e comezaba  

a de santo Ulises, que botou unha ollada 

e decidiu facer unha intervención 

extraordinaria: transformouse en serpe e 

IES AS BIZOCAS (SAN VICENTE DO GROVE) 

1º ESO                                                                                                          SETEMBRO 

PROBA DE AVALACIÓN INICIAL 

NOME APELIDOS Nº 
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enrolou, coma unha corda, os pés de 

Froilán ao cable de aceiro. 

Froilán prefería antes facer un furado 

na terra coa cabeza ca quedar anoado 

a unha serpe. Así que soltou a vara e 

deixouse caer. Os animais 

desapareceron antes de tocar terra,  

porque eran unha invención de santo 

Antón. Pero, e Froilán? Aínda estaba 

colgado cabeza abaixo, cos pés unidos 

ao cable coa serpe. Despois, esta 

comezou  

a desanoarse e pousouno suavemente 

no chan. 

O público do circo, coa boca aberta, 

rompeu a aplaudir calorosamente. 

 
1. Contesta as seguintes preguntas sobre a lectura anterior: (2.5 pts.) 

 
a. Explica quen era Froilán. 

 
 

b. Que outros dous personaxes aparecen na historia? 
 
 

c. Que teñen en común? En que se diferencian? 
 
 
d. Nomea, por orde de aparición, os animais que saen no texto. 

 
 
 

                 e.  Que quere dicir que o público quedou coa boca aberta?  
 
 
 

 
2.  Redacta unha descrición baseándote nesta ilustración.(2.5 pts.) 
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3.  Analiza cada forma verbal coma no exemplo.(1.5pto.) 
 

 
4. Inventa unha oración que cumpra cada estrutura.(1.5pto.) 

 
Demostrativo + substantivo +  verbo + posesivo  Este bolígrafo é meu. 

 
 Determinante + substantivo + verbo + determinante + substantivo 

 
 Pronome persoal tónico + verbo + determinante + substantivo + adxectivo 

 
 Posesivo + substantivo + verbo + demostrativo 

 
 

5. Risca a forma incorrecta de cada parella.(1pto.) 
 

a. vibir / vivir 
b. sabio / savio  
c. estraer / extrae 
d. andava / andaba 
e. atrativo / atractivo 
f. onte / hontex 

g. xenial / senial 
h. hoco/ oco 
i. haber / haver 
j. taxi / tasi 
k. ditado / dictado 
l. parexa / parella 

 
6. Acentúa, se o precisan, as seguintes palabras: (1pto.) 

 
a. Paises 
b. Portatil 
c. Pasamans 
d. Ruido 
e. Mobil 
f. Rapido 
g. Fixolle 

 
persoa  

 e número 
tempo verbal modo infinitivo 

colleremos 1.ª, plural futuro  indicativo coller 

soñen     

baixou     

conducirá     
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1. Indica o xénero destes substantivos co artigo correspondente (o/a):(1.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Indica o feminino destes substantivos:(1) 

 

XÉNERO 

emperador  

xenro  

duque  

carneiro  

rei  

can  

touro  

príncipe  

conde  

atleta  

XÉNERO 

 cárcere 

 sangue 

 labor 

 masacre 

 nariz 

 sal 

 calor 

 síndrome 

 ponte 

 arte 
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3. Indica o plural das seguintes palabras:(1.5) 

 

NÚMERO 

pel  

venres  

áxil  

parasol  

mandil  

túnel  

fusil  

lapis  

fax  

ollomol  

 

4. Pon os acentos gráficos que faltan neste texto;(1) 

 

Leopoldo Galean, o actual mestre, medrara vendo como os seus pais organizaban 

exposicions vangardistas dentro da galeria do taller. El, pola sua parte, facia 

pinturas por encargo, decorados para arquitecturas efemeras e ilustracions para 

libros. Entre outros traballos. E, segundo moitos expertos, habia poucos artistas tan 

completos coma el. O taller do mestre prosperaba irradiando a sua enerxia artistica 

por toda a illa, e numerosos eran os aprendices que se seguian formando ali, da 

mesma maneira que o fixeran moitos outros, seculos atras. 

 

5. Contestas as seguintes preguntas:(1) 

 

 Que son as variedades xeográficas? Pon un exemplo. 

 Que son as variedades diafásicas? Pon un exemplo. 

 
6. Pon acento gráfico nas palabras que o precisen:(1)

 
 dificilmente 
 ciclope 
 olimpiada 
 isobara 
 rubeola 
 petroglifo 

 termostato 
 reptil 
 chofer 
 textil 
 pelicano 
 misil 
 prometocho 

 medula 
 dixenllelo 
 periodo 
 heroe 
 neon 
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7. Redacta unha noticia sobre un accidente de coche na que aparezan todos estes aspectos: 

(2 pts.) 
 todas as partes (podes pintar un debuxo) 
 sinalar esas partes na propia noticia e os seus nomes 
 os 6 W.  

 
 

8. Completa a seguinte táboa:(1) 
 

VERBO PERSOA NÚMERO TEMPO MODO 

Cantásemos     

fala     

Corrían     

temerdes     

andemos     
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IES AS BIZOCAS (SAN VICENTE DO GROVE) 

3º ESO                                                                                                                              SETEMBRO 

PROBA DE AVALACIÓN INICIAL 

NOME APELIDOS Nº 

 

1. Pon acento gráfico nas palabras que o precisan e di por que o levan. 

 

1.1. oriundo 

1.2. xudeu 

1.3. ruina 

1.4. saudos 

1.5. teoria 

1.6. sepia 

1.7. clausula 

1.8. fixeronllelo 

1.9. intuir 

1.10. nausea 

 

 

2. Clasifica as palabras destacadas do seguinte texto en variábeis e invariábeis e ademais de 

que clase son.  

 

A foto era de solteira. Anterior a 1960, pero moi posterior, desde logo, a 1660. A miña nai non recorda 

quen foi o fotógrafo. Si recorda a casa, a dona de mal carácter, o fillo medio tolo e a criada que abría a 

porta. Era unha moza moi guapa, da parte de Culleredo. "Un día fun e abriume outra. A ela despedírana, 

pero en nunca souben o porqué". Na súa mirada había unha pregunta: "¿E ti como soubeches o da 

pobre Mary?" Logo, sentenciou: "Detrás dos pobres sempre anda a gadaña”. 

 

Pola contra, a miña nai xa non lle daba ningunha importancia a que a muller do cadro e a da foto se 

pareceran tanto como dúas gotas de leite. 

 

3. Forma o feminino das seguintes palabras:

3.1. conde 

3.2. carneiro 

3.3. xenro 

3.4. alcalde 

3.5. afintrión 

3.6. heroe 

3.7. abade 

3.8. xefe 

3.9. afgán 

3.10. balandrán

 

 



 

 

4. Coloca lle ou lles: 

 

1. Non ……. trouxo o regalo a eles. 

2. Fíxo……. un grande favor a el. 

3. Cando ……. dixo iso a el? 

4. Como ……. fixeron iso a eles? 

 

5. Escribe con <b> ou con <v>: 

1. a…….elá 

2. automó…….il 

3. a…….ó 

4. Este…….o 

5. cara…….el 

6. gra…….ar 

7. pa…….illón 

8. …….ulto 

9. re…….entar 

10. tro…….ar 

11. pol…….o 

12. …….illa 

13. …….erza 

14. co…….arde

 

6. Completa a seguinte táboa: 

 

FORMA VERBAL PERSOA NÚMERO TEMPO MODO 

varre     

comerías     

coman     

partiches     

correstes     

partísemos     

cociñaramos     

ORACIÓN BLOQUE XUSTIFICACIÓN/TRAZOS 

Tu non compraches os xamois   

Aghora os sapatos non son bos   

Sinco son os dedos das mans   

Os irmaos dela teñen camiós   

 



IES AS BIZOCAS-Departamento de lingua galega e literatura 
 

 233 

FORMA VERBAL PERSOA NÚMERO TEMPO MODO 

andarei     

partiriades     

danzabades     

 

7. Di a que bloque dialectal corresponde cada oración e xustifica a túa resposta 

 

 

 

8. Completa a seguinte táboa: 

 

 

INFINITIV
O 

PERSOA NÚMERO TEMPO MODO VERBO 

caber 3ª plural pretérito subxuntiv

o 

 

facer 3ª plural pretérito indicativo  

dicir 2ª singular antepretérito indicativo  

caber 3ª singular pospretérito indicativo  
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9. Completa a seguinte táboa: 

 

 

INFINITIVO PERSOA NÚMERO TEMPO MODO VERBO 

caber 3ª plural pretérito subxuntivo  

facer 3ª plural pretérito indicativo  

dicir 2ª singular antepretérito indicativo  

caber 3ª singular pospretérito indicativo  

 

10. Escribe un retrato dunha persoa. 

 
CADA PREGUNTA VALERÁ UN PUNTO 
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IES AS BIZOCAS (SAN VICENTE DO GROVE) 

4º ESO                                                                                                                              SETEMBRO 

PROBA DE AVALACIÓN INICIAL 

NOME APELIDOS Nº 

 

1. Redacta un texto a partir deste esquema  [2 ptos]. 
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2. Elabora o esquema do seguinte texto. Primeiro debes subliñar: [2 ptos.] 

 

A tipoloxía da casa galega é variada, pero ímonos deter na casa con sobrado para observar, de xeito 

particular, un dos seus elementos máis característicos: o seu sistema de “calefacción”. 

Se a cociña é o cuarto fundamental da casa tradicional, pois nela xúntase a familia para comer, recibir 

visitas ou facer tertulias, a lareira é o seu santuario. É unha lousa de pedra sobre a que se acende o 

lume. Unhas quedan a rentes do chan e están situadas, en función do espazo do que dispoña a 

cociña, nun ángulo, nun lado ou no centro; outras están un pouco máis altas que o chan circundante 

para que o servizo do lume sexa máis cómodo. Arredor da lareira, sentados en cadanseu tallo, os 

membros da familia buscan o quentor nos días de inverno. 

Se a lareira é a verdadeira caldeira de calefacción, a corte é unha central térmica que regula a 

temperatura da casa. Na planta baixa, sobre un chan de terra, alfombrado con estrume, dorme a 

facenda. A calor animal fíltrase polas fendas do teito de madeira, que á súa vez lle serve de piso ao 

sobrado, e mantén a morneza no ambiente dos cuartos. 

Por último, e aínda que non sexa unha calefacción propiamente dita, ten a casa tradicional con 

sobrado un sistema para aproveitar as raiolas dos días de inverno. Na fachada que dá ao nacente, 

para que lle dea o sol pola mañá, ou na que dá ó poñente, para que lle dea pola tardiña, está a 

solaina. Trátase dun corredor con chan de lousas e xeralmente con tellado que, ademais de ter a 

utilidade que acabamos de sinalar, foi aproveitado con singular beleza na arquitectura popular 

galega. 

3. Completa o seguinte cadro: 

 

 

LATÍN 

GALEGO 

CULTA/SEMICULTA PATRIMONIAL 

CALIDU(M)   

INTEGRU(M)   

INFLAR(E)   

MACULA(M)   

SOLITARIU(M)   
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4. dentifica os morfemas flexivos da seguintes palabras: 

 

1. nenas 
 

2. inimigos 
 

3. esveltas 
 

4. papeis 

 

 

5. Indica se as seguintes palabras son derivadas, compostas ou parasintéticas: 
 

1. enfeitizar 
2. brincadeira 
3. desalmado 
4. neneiro 
5. xirasol 

6. Analiza as seguintes frases: 

1.1. Meu avó da aldea pequena 

1.2. Lonxe da túa casa 

1.3. Nesa casa abandonada 

1.4. As igrexas abandonadas 

7. Contesta as seguintes preguntas sobre esta cantigas: 

 

 

1.5.  Sinala o refrán e os casos de paralelismo e leixaprén desta 

cantiga. 

1.6.  De que xénero é? Xuxstifícao. 

1.7.  Cantas voces poética hai? En que versos? 

1.8.  Sinala os símbolos da cantiga e que significan. 

1.9.  Escribe o contido da cantiga. 

 

 

Pero Meogo [B1192, V 797] 

 

- Digades, filha, mia filha velida, 
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por que tardastes na fontana fria? 

Os amores hei. 

 

- Digades, filha, mia filha louçana, 

por que tardastes na fria fontana? 

Os amores hei. 

 

- Tardei, mia madre, na fontana fria, 

cervos do monte a áugua volv[i]am. 

Os amores hei. 

 

Tardei, mia madre, na fria fontana, 

cervos do monte volv[i]am a áugua. 

Os amores hei. 

 

- Mentir, mia filha, mentir por amigo, 

nunca vi cervo que volvesse o rio. 

Os amores hei. 

 

- Mentir, mia filha, mentir por amado, 

nunca vi cervo que volvess'o alto; 

Os amores hei. 

 

8. Contesta as seguintes preguntas: 

 

1. Quen son os Precursores? 

 

 

 

 

2. Por que se denominan así? 

 

 

3. Que é o Álbum de la caridad? 

 

 

 

4. Cita tres autores do período precursor: 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade abórdase a través de: 

 Exercicios complementarios de gramática que inciden nas habituais carencias que 

presenta o alumnado nesta etapa educativa e que axudan a reforzar os 

coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores: acentuación, léxico, morfoloxía e 

semántica para que o alumnado puntúe correctamente os exercicios, atope erros 

léxicos e semánticos; busque significados no dicionario… 

 Lecturas de textos guiados mediante unha serie de preguntas que incidan nos 

aspectos e características máis relevantes da teoría literaria. 

 Axudas puntuais por parte do docente. 

 Variación na composición dos grupos de traballo para conseguir axuda de 

compañeiros cos que empatizan máis; en traballos individuais suxeriráselles que 

traballen acompañados. 

 Modificación de actividades en canto á súa complexidade. 

 Actividades de reforzo, recuperación ou ampliación que poidan realizar 

individualmente, sendo útiles os recursos audiovisuais e informáticos. 

 

11.1. Organización do centro da atención á diversidade 

No IES As Bizocas organízase a Atención á Diversidade dispoñendo unha serie de grupos 

onde ten cabida alumnado que presenta certos problemas coa aprendizaxe da materia. 

Estes grupos establécense no segundo curso da ESO. Son Grupos de Desdobramento. 

Nos restantes grupos da ESO poderanse crear Grupos de Reforzo (sobre todo en 1º da 

ESO). Estes grupos, de os haber, formaranse preferentemente unha vez celebrada a 

avaliación inicial. 

En todos os grupos da ESO o profesorado aplicará medidas de reforzo a todo aquel 

alumnado que o precise. Estas medidas efectuaranse na propia aula se son carencias 

puntuais referidas aos contidos.  

A ACI é outra medida de atención á diversidade que se contempla para aquel alumnado 

que mostre graves carencias na comprensión e expresión oral e escrita na lingua galega.  
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12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO. 

Aínda que este ano as conmemoracións elixidas polo centro foron: 

Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 3 de decembro. 

Semana da Prensa. 9-13 de marzo. 

Semana das Letras Galegas. 11-15 de maio. 

consideramos de  moita importancia manter a seguinte actividade: 

12.1 ACTIVIDADE: IGUALDADE EFECTIVA ENTRE HOMES E MULLERES E A 
PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. CONMEMORACIÓN DO DÍA 
INTERNACIONAL DA MULLER DE 8 DE MARZO. 

 
O elemento transversal que se dicidiu tratar no centro non foi o relativo ao 
desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 
violencia de xénero. Aínda que non se atope relacionado co calendario de 
conmemoracións do curso 2019-2020 escollidas no centro decidimos incluíla nesta PD pola 
súa actualidade e polo ben que funcionou outros cursos. 
 

12.1.1 DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 
 
Para este fin, decidiuse traballar este aspecto con textos; así, para alén de tratarmos este 
aspecto transversal en concreto tamén se traballan estándares concretos da nosa materia, 
concretamente, os relativos á competencia lingüística. 
 
En concreto, traballarase con poemas de Rosalía de Castro, Xohana Torres e Carlos Negro. 
E mais con dous textos narrativos de A. D. Rodríguez Castelao da súa obra Cousas. 
 

 Rosalía de Castro (1880), " Tecín soia a miña tea", Follas Novas (1880). 
 Rosalía de Castro (1880), "A xusticia pola man", Follas novas (1880). 

 Xohana Torres (1992): "Penélope", Tempo de ría. 

 Carlos Negro (2014): "Princesa (contra) Disney. (Vigo: Xerais) 

 Carlos Negro (2014): "Trucos de autodefensa persoal" (Vigo: Xerais). 

 A. D. Rodríguez Castelao (1931): "Marquesiña" e "A tola do monte", Cousas (1931). 

A actividade consistirá no seguinte: 

 audición da versión musical para os poemas de Rosalía de Castro e no caso de 

Carlos Negro "Trucos de autodefensa persoal" o tema Shake it up de Beyoncé que 

se nomea no propio texto. 

 preguntas escritas para a comprensión dos poemas e textos narrativos. 

 creación por parte do alumnado dunha presentación con música e imaxes relativas 

aos poemas ou ben dun vídeo que conxugue músíca e imaxe vencellados ás 

poesias. 

 traballo pode ser realizado en grupo. 

 posterior recitado dos poemas e textos narrativos en público ao resto do centro nun 

acto conxunto. 
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12.1.2 ESTÁNDARES TRATADOS POR CURSO 

Os estándares que se traballan nesta actividade e cada un dos cursos son os seguintes: 

1º ESO 

1º-LGB1.1.1-Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 

(noticias de actualidade). 

1º-LGB1.1.2-Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. 

1º-LGB1.2.1-Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 

autonomía. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos 

orais do ámbito social e educativo. 

1º-LGB1.2.2-Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 

autonomía. 

1º-LGB1.3.1-Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

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

e rexeita a linguaxe discriminatoria).  

1º-LGB1.3.2-Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

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

1º-LGB1.4.3-Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 

discriminacións. 

1º-LGB1.5.2-Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente 

atractivas. 

1º-LGB1.6.1-Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción 

oral propia e allea e propón solucións para melloralas.  

1º-LGB1.6.2-Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia da lingua galega. 

1º-LGB1.6.3-Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 

habitual do seu contexto. 

1º-LGB1.7.1-Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  

1º-LGB1.7.3-Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

1º-LGB1.7.2-Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as 

regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como 

a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

1º-LGB1.7.4-Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado 
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1º-LGB1.8.1-Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras 

de interacción. 

1º-LGB1.9.4-Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas 

producións orais. 

1º-LGB1.9.2-Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, 

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

auditorio con autoconfianza e seguridade 

1º-LGB1.9.3-Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. 

1º-LGB1.10.1-Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa 

a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

1º-LGB2.1.1-Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e 

resumos. 

1º-LGB2.1.2-Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais 

explícitos. 

1º-LGB2.1.4-Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou 

deduce o significado polo contexto. 

1º-LGB2.1.6-Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través 

de distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclope-dias, buscadores de internet. 

1º-LGB2.1.5-Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etc.). 

1º-LGB2.1.7-Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois 

da lectura. 

1º-LGB2.4.1-Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs 

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

1º-LGB2.4.2-Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva 

autonomía 

1º-LGB2.5.1-Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

1º-LGB2.6.1-Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e 

reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios 

1º-LGB2.6.2-Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de 

distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

1º-LGB2.7.1-Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola 

puntuación do texto. 

1º-LGB2.7.2-Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. 

1º-LGB2.8.1-Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido 
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do texto 

1º-LGB2.8.2-Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación 

comunicativa. 

1º-LGB2.8.3-Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das 

ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do 

sintagma verbal. 

1º-LGB2.8.4-Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 

1º-LGB2.8.5-Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas 

1º-LGB2.11.1-Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 

expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e 

conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

1º-LGB2.12.1-Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

1º-LGB2.13.2-Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a 

ortografía. 

1º-LGB2.14.1-Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións 

propias e alleas. 

1º-LGB2.14.2-Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude 

positiva de superación. 

1º-LGB3.1.1-Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación 

1º-LGB3.2.1-Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

1º-LGB3.4.1-Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

1º-LGB3.4.2-Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos 

textos. 

1º-LGB3.5.1-Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

1º-LGB3.8.1-Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en 

particular os temporais e explicativos. 

1º-LGB3.9.1-Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de 

concordancia. 

1º-LGB3.11.1-Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación. 
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1º-LGB3.12.1-Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

1º-LGB4.1.1-Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e 

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

identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 

humorístico. 

1º-LGB4.1.4-Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) 

en lingua galega adaptados á súa idade. 

1º-LGB4.3.1-Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

1º-LGB4.5.1-Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno 

1º-LGB4.6.1-Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística 

e cultural. 

1º-LGB4.6.2-Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios 

da súa zona. 

1º-LGB5.1.1-Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

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

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila 

os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

1º-LGB5.2.1-Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e 

similitudes. 

1º-LGB5.3.1-Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou 

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

textos. 

1º-LGB5.7.3-Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe 

artística. 

1º-LGB5.7.4-Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos 

definitorios. 

1º-LGB5.8.1-Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 

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

básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

 

2º ESO 
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2º-LGB1.1.2-Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de 

comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 

2º-LGB1.2.1-Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en 

textos orais do ámbito social e educativo. 

2º-LGB1.2.2-Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 

2º-LGB1.3.1-Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

2º-LGB1.3.2-Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

2º-LGB1.4.3-Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos e discriminacións. 

2º-LGB1.5.2-Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia galega. 

2º-LGB1.5.3-Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica 

habitual. 

2º-LGB1.6.1-Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

2º-LGB1.6.2-Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as 

regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como 

a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

2º-LGB1.6.3-Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

2º-LGB1.6.4-Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

2º-LGB1.7.2-Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 

visualmente. 

2º-LGB1.8.1-Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras 

de interacción e ás opinións alleas. 

2º-LGB1.8.2-Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora 

nos debates e coloquios. 

2º-LGB1.8.3-Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de 

lectura. 

2º-LGB1.9.1-Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais 

breves. 
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2º-LGB1.9.2-Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a 

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

público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

2º-LGB1.9.3-Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais 

da lingua. 

2º-LGB1.9.4-Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

2º-LGB1.9.5-Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

2º-LGB1.10.1-Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa 

a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

2º-LGB1.10.2-Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar 

unha información ou un servizo. 

2º-LGB1.10.3-Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 

destinatario e á situación comunicativa. 

2º-LGB2.1.1-Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 

visualmente as ideas. 

2º-LGB2.1.2-Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma 

das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

2º-LGB2.1.3-Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente 

entre elas. 

2º-LGB2.1.4-Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do 

contexto. 

2º-LGB2.1.5-Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das 

mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais 

e buscadores de internet. 

2º-LGB2.1.6-Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes 

e despois da lectura. 

2º-LGB2.2.3-Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, 

correspondencia escolar. 

2º-LGB2.4.1-Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os 

instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

2º-LGB2.4.2-Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se 

expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 

2º-LGB2.5.1-Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e 

integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 
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2º-LGB2.5.2-Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

2º-LGB2.5.3-Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é 

quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

2º-LGB2.6.1-Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 

discriminatorios. 

2º-LGB2.6.2-Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais 

ou globais dun texto. 

2º-LGB2.6.3-Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

2º-LGB2.6.4-Respecta as opinións dos demais. 

2º-LGB2.7.1-Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos 

de puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe. 

2º-LGB2.8.1-Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 

2º-LGB2.8.2-Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 

2º-LGB2.8.3-Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a 

deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

2º-LGB2.8.4-Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e 

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

2º-LGB2.8.6-Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 

programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 

2º-LGB2.8.7-Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: 

ilustracións e gráficos. 

2º-LGB2.12.2-Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 

2º-LGB2.13.1-Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 

programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar 

e mellorar os escritos. 

2º-LGB2.14.1-Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social 

fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

2º-LGB3.1.1-Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa. 

2º-LGB3.2.1-Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

2º-LGB3.3.1-Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, 

en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

2º-LGB3.4.1-Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 
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correcta atendendo ás normas. 

2º-LGB3.5.1-Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

2º-LGB3.5.2-Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos 

textos. 

2º-LGB3.6.1-Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

2º-LGB3.7.2-Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade 

e creatividade. 

2º-LGB3.8.1-Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, 

así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan 

cohesión a un texto. 

2º-LGB3.8.2-Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

2º-LGB3.9.1-Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta 

atendendo aos compoñentes sintácticos. 

2º-LGB3.10.1-Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 

2º-LGB3.11.1-Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

2º-LGB3.12.1-Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 

da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

2º-LGB4.1.1-Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e 

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

identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

2º-LGB4.1.6-Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) 

e educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da 

lusofonía. 

2º-LGB4.2.2-Coñece e valora os topónimos galegos. 

2º-LGB4.3.2-Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

2º-LGB4.5.1-Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de 

carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 

contorno. 

2º-LGB4.6.3-Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 
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variante unificadora. 

2º-LGB4.6.4-Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios 

da súa zona. 

2º-LGB5.1.1-Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

2º-LGB5.1.2-Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de 

vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

2º-LGB5.2.1-Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou 

cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais 

recursos estilísticos. 

2º-LGB5.5.1-Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

2º-LGB5.5.2-Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, 

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

2º-LGB5.6.1-Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos 

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

2º-LGB5.9.1-Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que 

ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada 

destes. 

 
3º ESO 
 

3º-LGB1.3.1-Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

3º-LGB1.5.1-Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita 
a linguaxe discriminatoria). 

3º-LGB1.6.1-Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón 
solucións para melloralas. 

3º-LGB1.6.2-Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a lingua galega. 

3º-LGB1.6.3-Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do 
seu contexto. 

3º-LGB1.7.1-Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos 
demais. 
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3º-LGB1.7.2-Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

3º-LGB1.7.3-Avalía as intervencións propias e alleas. 

3º-LGB1.7.4-Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, 
escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

3º-LGB1.8.1-Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 

3º-LGB1.8.2-Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do 
pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

3º-LGB1.8.3-Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 

3º-LGB1.8.4-Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

3º-LGB1.8.5-Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

3º-LGB1.8.6-Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

3º-LGB1.8.7-Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de 
evitalos. 

3º-LGB1.9.1-Participa en conversas informais nos que intercambia información e 
expresa a súa opinión. 

3º-LGB1.9.2-Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique 
solicitar unha información ou un servizo. 

3º-LGB1.9.3-Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa. 

3º-LGB1.9.4-Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

3º-LGB1.10.1-Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións. 

3º-LGB1.10.2-Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

3º-LGB2.1.1-Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos. 

3º-LGB2.1.2-Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais. 

3º-LGB2.1.3-Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu vocabulario. 

3º-LGB2.1.4-Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do 
contexto. 

3º-LGB2.4.2-Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e 
webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

3º-LGB2.5.2-Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do 
emisor. 

3º-LGB2.6.1-Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores 
de internet para obter, organizar e seleccionar información. 
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3º-LGB2.7.1-Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto. 

3º-LGB2.7.2-Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

3º-LGB2.8.1-Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

3º-LGB2.8.2-Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) 
e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

3º-LGB2.11.1-Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos 
sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de información. 

3º-LGB2.11.2-Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas 
bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, 
capítulos, etc. 

3º-LGB2.12.1-Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

3º-LGB2.12.2-Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais 
para planificar e organizar os seu escritos. 

3º-LGB2.12.3-Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar 
contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

3º-LGB2.12.4-Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

3º-LGB2.12.5-Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 

3º-LGB2.12.6-Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido 
(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

3º-LGB2.13.1-Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos. 

3º-LGB2.14.1-. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores 
e escritores. 

3º-LGB3.1.1-Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos 
de uso formal da lingua. 

3º-LGB3.2.1-Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais. 

3º-LGB3.5.1-Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

3º-LGB3.6.1-Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

3º-LGB3.7.1-Revisa os textos para puntuar correctamente. 

3º-LGB3.10.1-Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática 
en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

3º-LGB3.11.1-Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 
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3º-LGB3.13.1-Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

3º-LGB4.1.1-Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura 

3º-LGB4.6.1-Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos 
de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na 
do seu contorno. 

3º-LGB4.7.2-Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa 
como variante unificadora. 

3º-LGB4.7.3-Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

3º-LGB5.2.2-Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
do período da literatura galega correspondente. 

3º-LGB5.2.3-Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

3º-LGB5.2.4-Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de 
diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

3º-LGB5.3.1-Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

3º-LGB5.4.1-Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

3º-LGB5.5.1-Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas. 

3º-LGB5.5.2-Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de 
traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

3º-LGB5.6.2-Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz 
de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 
4º ESO 
 

4º-LGB1.1.2-Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así 
como a idea principal e as secundarias. 

4º-LGB1.3.1-Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

4º-LGB1.3.2-Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en 
contra dunha opinión ou postura. 

4º-LGB1.4.1-Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de 
calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 
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4º-LGB1.5.2-Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e 
respecta as opinións alleas. 

4º-LGB1.5.3-Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en público. 

4º-LGB1.6.1-Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na 
produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e 
fonéticas da lingua galega. 

4º-LGB1.6.2-Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 

4º-LGB1.6.3-Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

4º-LGB1.7.1-Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

4º-LGB1.7.2-Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

4º-LGB1.7.3-Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

4º-LGB1.7.4-Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

4º-LGB1.8.2-Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos 
ou discriminacións. 

4º-LGB1.9.1-Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e 
esquemas. 

4º-LGB1.9.2-Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

4º-LGB1.9.3-Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

4º-LGB1.9.4-Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

4º-LGB1.9.5-Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 

4º-LGB1.10.1-Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, 
erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas 
súas producións. 

4º-LGB1.11.1-Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 

4º-LGB1.11.2-Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as 
quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

4º-LGB2.1.1-Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, 
cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

4º-LGB2.1.2-Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos 
alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de 
comprensión. 

4º-LGB2.1.3-Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

4º-LGB2.1.4-Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

4º-LGB2.1.5-Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao 
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seu discurso. 

4º-LGB2.4.2-Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun 
texto. 

4º-LGB2.7.1-Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

4º-LGB2.8.1-Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 
consulta de materiais en distintos soportes. 

4º-LGB2.8.2-Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

4º-LGB2.9.1-Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso 
(diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

4º-LGB2.9.2-Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto 
comunicativo. 

4º-LGB2.9.3-Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas 
e encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

4º-LGB2.9.4-Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 
ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 
aplicalas correctamente. 

4º-LGB2.9.5-Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é 
correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de 
presentación. 

4º-LGB2.10.1-Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador 
de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

4º-LGB2.10.2-Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, 
especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das 
funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc. 

4º-LGB2.10.3-Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento 
doutros alleos e de intercambio de opinións. 

4º-LGB2.14.1-Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para 
organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais 
e enriquecerse como persoa. 

4º-LGB3.1.1-Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 
gramaticais. 

4º-LGB3.1.2-Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas 
producións orais e escritas. 

4º-LGB3.2.1-Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da 
lingua galega e distingue os diversos tipos. 

4º-LGB3.4.1-Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial 
atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

4º-LGB3.5.1-Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) 
e de normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para 
ampliar o seu vocabulario. 

4º-LGB3.6.1-Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 
nos discursos orais e escritos. 

4º-LGB3.6.2-Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

4º-LGB3.7.1-Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 
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4º-LGB3.8.3-Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 

4º-LGB3.9.1-Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, 
hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión 
interna. 

4º-LGB3.10.1-Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

4º-LGB3.10.4-Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e 
empregando os mecanismos de progresión temática. 

4º-LGB3.11.2-Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos 
procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

4º-LGB3.13.1-Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

4º-LGB4.1.2-Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

4º-LGB4.1.4-Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués 
(buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 

4º-LGB4.3.3-Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

4º-LGB4.6.1-Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á 
galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. 

4º-LGB4.6.2-Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os 
ter, e rebáteos argumentadamente. 

4º-LGB4.7.3-Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 

4º-LGB4.7.4-Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación 
diatópica. 

4º-LGB5.2.2-Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 
1916 ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 

4º-LGB5.2.3-Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 
1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente 

4º-LGB5.2.4-Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos 
atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

4º-LGB5.3.1-Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

4º-LGB5.3.2-Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

4º-LGB5.4.1-Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

4º-LGB5.5.1-Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

4º-LGB5.5.2-Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 
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4º-LGB5.6.2-Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 
12.1.3. AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE 

 
Os instrumentos de avaliación da actividade que se empregarán serán a correción e 
revisión das producións de cada alumno/a. Ademais, tamén se empregará como 
instrumento de avaliación a observación directa durante o desenvolvemento da actividade. 
 
Por outra banda, esta actividade estará contemplada e planificada na programación de aula 
de cada profesor e alí tomaranse as anotacións correspondentes, así como a asignación 
correspondente segundo os criterios de avaliación e cualificación expostos nesta 
programación. 
 
 
      Para as conmemoracións elixidas polo Centro deseñaranse unhas actividades axeitadas 
a cada unha e ao curso ao que afecten. Isto concretarémolo nunha reunión do Dpto. de 
LLG. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades complementarias e extraescolares que programa o departamento son as 
seguintes: 
 

 2 saídas a Santiago de Compostela para visionar as obras de teatro Bicos con lingua 
e Pelos na lingua (Talía teatro) e posterior roteiro literario pola cidade compostelá. 

 Correlingua 2020. 1º ESO.  
 

 celebración do Día Internacional da  muller. 
 

 semana das Letras galegas. 
 

13.1. SAÍDAS A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
13.1.1 DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

 
A comezos do 2º trimestre, entre xaneiro e febreiro de 2020, realizarase unha saída con 
alumnado de 3º e 4º de ESO. O alumnado de 3º de ESO asistirá á representación da obra 
de teatro Bicos con lingua; o de 4ª de ESO, á obra de teatro Pelos con lingua. Ambas as 
dúas obras teatrais están postas en escena pola compañía Talía teatro no Salón Teatro 
dependente do Centro Dramático Galego. 
 
Após a asistencia á obra de teatro correspondente, realizarase un roteiro literario pola 
cidade compostelá. Este consistirá, na lectura de fragmentos de obras literarias nas que a 
súa acción suceda neste espazo ou ben teña relación histórica co mesmo. O profesorado 
antes da lectura dos mesmos fará unha pequena contextualización do lugar, tanto histórica 
como arquitectónica, literaria etc. A obras que se usaron son as seguintes: 
 

 Pedro Feijoo Barreiro. A memoria da choiva (Edición Literaria - Narrativa) 

 Airas Carpancho ("Por fazer romaria pug'em meu coraçom") 
 Suso De Toro. Trece badaladas (Edición Literaria - Narrativa E-Books) 
 Antón Riveiro Coello. As rulas de Bakunin. (Vigo: Galaxia). 

 Airas Carpancho ("Pois que se nom sente a mia senhor") 

 Bernal de Bonaval ("A Bonaval quer'eu, mia senhor, ir") 

 Joán Vázquez de Talaveira ("Direi-vos ora que oí dizer") 
 

13.1.2. ESTÁNDARES TRATADOS POR CURSO 
 
3º ESO 
 

3º-LGB1.5.1-Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita 
a linguaxe discriminatoria). 

3º-LGB1.6.1-Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón 
solucións para melloralas. 

3º-LGB1.6.2-Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a lingua galega. 

3º-LGB1.6.3-Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

3º-LGB1.7.1-Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos 
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demais. 

3º-LGB1.7.2-Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

3º-LGB1.7.3-Avalía as intervencións propias e alleas. 

3º-LGB1.7.4-Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, 
escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

3º-LGB1.8.1-Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 

3º-LGB1.8.2-Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do 
pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

3º-LGB1.8.3-Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 

3º-LGB1.8.4-Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

3º-LGB1.8.5-Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

3º-LGB1.8.6-Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

3º-LGB1.8.7-Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

3º-LGB1.9.1-Participa en conversas informais nos que intercambia información e 
expresa a súa opinión. 

3º-LGB1.9.2-Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique 
solicitar unha información ou un servizo. 

3º-LGB1.9.3-Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa. 

 

3º-LGB1.9.4-Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

3º-LGB1.10.1-Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións. 

3º-LGB1.10.2-Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. 

3º-LGB2.1.1-Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos. 

3º-LGB2.1.2-Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais. 

3º-LGB2.1.3-Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu vocabulario. 

 
 

3º-LGB2.5.2-Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do 
emisor. 

3º-LGB2.6.1-Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores 
de internet para obter, organizar e seleccionar información. 

3º-LGB2.7.1-Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto. 

3º-LGB2.7.2-Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

3º-LGB2.8.1-Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 
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3º-LGB2.8.2-Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e 
emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

3º-LGB2.9.1-Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións 
sociais, segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

3º-LGB2.10.1-Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

3º-LGB2.11.1-Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos 
sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de información. 

3º-LGB2.11.2-Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas 
bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, 
capítulos, etc. 

3º-LGB2.12.1-Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

3º-LGB2.12.2-Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para 
planificar e organizar os seu escritos. 

3º-LGB2.12.3-Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar 
contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

3º-LGB2.12.4-Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa 
e do ámbito de uso. 

3º-LGB2.12.5-Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 

3º-LGB2.12.6-Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido 
(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

3º-LGB2.13.1-Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

3º-LGB2.14.1-. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e 
escritores. 

3º-LGB3.1.1-Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos 
de uso formal da lingua. 

3º-LGB3.2.1-Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais. 

3º-LGB3.2.2-Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

3º-LGB3.3.1-Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

3º-LGB3.3.2-Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

3º-LGB3.4.1-Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

3º-LGB3.5.1-Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

3º-LGB3.6.1-Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

3º-LGB3.7.1-Revisa os textos para puntuar correctamente. 

3º-LGB3.8.1-Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza 
os elementos que as desempeñan. 

3º-LGB3.9.1-Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos 
que lle achegan cohesión a un texto. 
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3º-LGB3.10.1-Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en 
producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

3º-LGB3.11.1-Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

3º-LGB3.12.1-Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

3º-LGB3.13.1-Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

3º-LGB4.1.1-Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura 

3º-LGB4.1.2-Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma 
axeitada á realidade galega. 

3º-LGB4.1.3-Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura. 

3º-LGB4.1.4-Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

3º-LGB4.1.5-Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a 
importancia desta na vida social e económica galega. 

3º-LGB4.1.6-Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua 
portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

3º-LGB4.2.1-Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

3º-LGB4.2.2-Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

3º-LGB4.2.3-Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 
elementos no seu propio discurso. 

3º-LGB4.3.1-Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

3º-LGB4.3.2-Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 
galego. 

3º-LGB4.3.3-Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

3º-LGB4.4.1-Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

3º-LGB4.4.2-Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

3º-LGB4.4.3-Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

3º-LGB4.4.4-Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

3º-LGB4.4.5-Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

3º-LGB4.5.1-Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego 
e a súa promoción. 

3º-LGB4.6.1-Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

3º-LGB4.7.1-Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 
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3º-LGB4.7.2-Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

3º-LGB4.7.3-Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

3º-LGB5.1.2-Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos. 

3º-LGB5.1.1-Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

3º-LGB5.2.1-Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

3º-LGB5.2.2-Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
do período da literatura galega correspondente. 

3º-LGB5.2.3-Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

3º-LGB5.2.4-Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes 
épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

3º-LGB5.3.1-Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

3º-LGB5.3.2-Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 

3º-LGB5.4.1-Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

3º-LGB5.5.1-Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas. 

3º-LGB5.5.2-Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de 
traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

3º-LGB5.6.1-Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula. 

3º-LGB5.6.2-Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz 
de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 
4º ESO 
 

4º-LGB1.1.2-Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así 
como a idea principal e as secundarias. 

4º-LGB1.1.3-Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e 
procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 

4º-LGB1.2.1-Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e 
identifica as estratexias de enfatización. 
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4º-LGB1.2.2-Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), 
no plano morfosintáctico (condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico 
(léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 

4º-LGB1.2.3-Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o 
son (diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións 
orais. 

4º-LGB1.3.1-Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

4º-LGB1.3.2-Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en 
contra dunha opinión ou postura. 

4º-LGB1.4.1-Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de 
calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

4º-LGB1.5.1-Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao 
discurso. 

4º-LGB1.5.2-Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e 
respecta as opinións alleas. 

4º-LGB1.5.3-Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en público. 

4º-LGB1.6.1-Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na 
produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e 
fonéticas da lingua galega. 

4º-LGB1.6.2-Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 

4º-LGB1.6.3-Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

4º-LGB1.7.1-Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

4º-LGB1.7.2-Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como 
a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

4º-LGB1.7.3-Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

4º-LGB1.7.4-Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

4º-LGB1.8.1-Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que 
proveñen dos medios de comunicación. 

4º-LGB1.8.2-Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos 
ou discriminacións. 

4º-LGB1.9.1-Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e 
esquemas. 

4º-LGB1.9.2-Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

4º-LGB1.9.3-Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

4º-LGB1.9.4-Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

4º-LGB1.9.5-Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 
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4º-LGB1.10.1-Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, 
erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas 
súas producións. 

4º-LGB1.11.1-Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 

4º-LGB1.11.2-Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as 
quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

4º-LGB1.12.1-Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

4º-LGB1.13.1-Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na 
aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

4º-LGB2.1.1-Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, 
cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

4º-LGB2.1.2-Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos 
alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de 
comprensión. 

4º-LGB2.1.3-Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

4º-LGB2.1.4-Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

4º-LGB2.1.5-Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao 
seu discurso. 

4º-LGB2.2.1-Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios 
da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial. 

4º-LGB2.2.2-Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, nómina e vida laboral), 
administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, 
carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

4º-LGB2.3.1-Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de 
temas especializados en internet. 

4º-LGB2.3.2-Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 

4º-LGB2.4.1-Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

4º-LGB2.4.2-Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun 
texto. 

4º-LGB2.5.1-Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta 
ao director, editorial, columna e artigo de opinión. 

4º-LGB2.5.2-Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre 
información, opinión e persuasión. 

4º-LGB2.6.1-Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os 
textos publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). 

4º-LGB2.6.2-Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que 
proveñen dos medios de comunicación. 

4º-LGB2.7.1-Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

4º-LGB2.7.2-Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios 
de comunicación con especial atención á publicidade. 

4º-LGB2.8.1-Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 
consulta de materiais en distintos soportes. 
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4º-LGB2.8.2-Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

4º-LGB2.9.1-Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso 
(diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

4º-LGB2.9.2-Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto 
comunicativo. 

4º-LGB2.9.3-Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas 
e encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

4º-LGB2.9.4-Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 
ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 
aplicalas correctamente. 

4º-LGB2.9.5-Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é 
correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de 
presentación. 

4º-LGB2.10.1-Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador 
de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

4º-LGB2.10.2-Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, 
especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das 
funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc. 

4º-LGB2.10.3-Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento 
doutros alleos e de intercambio de opinións. 

4º-LGB2.11.1-Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en 
soporte tanto impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e 
redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude ou 
instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de 
reclamación). 

4º-LGB2.12.1-Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. 

4º-LGB2.13.1-Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a 
partir da información obtida de distintas fontes. 

4º-LGB2.13.2-Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun 
tema dado sen documentación previa. 

4º-LGB2.13.3-Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin 
parafrasear o texto de partida. 

4º-LGB2.14.1-Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para 
organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais 
e enriquecerse como persoa. 

4º-LGB3.1.1-Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 
gramaticais. 

4º-LGB3.1.2-Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas 
producións orais e escritas. 

4º-LGB3.2.1-Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da 
lingua galega e distingue os diversos tipos. 

4º-LGB3.3.1-Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

4º-LGB3.3.2-Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

4º-LGB3.3.3-Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades 
combinatorias para crear novas palabras. 
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4º-LGB3.3.4-Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso 
da lingua galega. 

4º-LGB3.4.1-Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial 
atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

4º-LGB3.5.1-Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) 
e de normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para 
ampliar o seu vocabulario. 

4º-LGB3.6.1-Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 
nos discursos orais e escritos. 

4º-LGB3.6.2-Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

4º-LGB3.7.1-Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

4º-LGB3.8.1-Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e 
semanticamente. 

4º-LGB3.8.2-Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus 
complementos. 

4º-LGB3.8.3-Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 

4º-LGB3.8.4-Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

4º-LGB3.8.5-Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

4º-LGB3.9.1-Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, 
hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión 
interna. 

4º-LGB3.10.1-Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

4º-LGB3.10.2-Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e 
alleos. 

4º-LGB3.10.3-Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 

 

4º-LGB3.10.4-Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e 
empregando os mecanismos de progresión temática. 

4º-LGB3.11.1-Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes 
xéneros textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

 

4º-LGB3.11.2-Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos 
procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

4º-LGB3.12.1-Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do 
xénero textual. 

4º-LGB3.12.2-Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao 
tema e ao xénero textual. 

4º-LGB3.13.1-Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

4º-LGB3.14.1-Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 
da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

4º-LGB4.1.1-Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 
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4º-LGB4.1.2-Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

4º-LGB4.1.3-Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe 
describir a súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 

4º-LGB4.1.4-Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués 
(buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 

4º-LGB4.2.1-Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia 
lingüística. 

4º-LGB4.2.2-Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega 
actual. 

4º-LGB4.2.3-Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que 
incorpora os seus coñecementos sociolingüísticos. 

4º-LGB4.2.4-Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía 
apropiada. 

4º-LGB4.2.5-Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación 
sociolingüística actual. 

4º-LGB4.3.1-Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 
necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

4º-LGB4.3.2-Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada 
fenómeno. 

4º-LGB4.3.3-Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

4º-LGB4.3.4-Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 
importancia. 

4º-LGB4.4.1-Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 
ata a actualidade. 

4º-LGB4.4.2-Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 
desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

4º-LGB4.4.3-Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916. 

4º-LGB4.4.4-Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde 1916. 

4º-LGB4.4.5-Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916. 

4º-LGB4.5.1-Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza 
criticamente textos (literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais que 
traten sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

4º-LGB4.6.1-Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á 
galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. 

4º-LGB4.6.2-Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os 
ter, e rebáteos argumentadamente. 

4º-LGB4.7.1-Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas 
da lingua galega. 

4º-LGB4.7.2-Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 

4º-LGB4.7.3-Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 

4º-LGB4.7.4-Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación 
diatópica. 
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4º-LGB4.7.5-Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe 
o influxo da situación sociolingüística nelas. 

4º-LGB5.1.1-Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

4º-LGB5.1.2-Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 

4º-LGB5.2.1-Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. 

4º-LGB5.2.2-Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 
1916 ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 

4º-LGB5.2.3-Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 
1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente 

4º-LGB5.2.4-Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos 
atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

4º-LGB5.3.1-Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

4º-LGB5.3.2-Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

4º-LGB5.4.1-Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

4º-LGB5.5.1-Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

4º-LGB5.5.2-Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 

4º-LGB5.6.1-Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos 
traballados na aula. 

4º-LGB5.6.2-Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 
13.1.3. AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE 

 
Empregaranse os seguintes instrumentos para a avaliación desta actividade. Por unha 
parte, para as obras teatrais: 
 

 observación directa por parte do profesorado. 

 realización dun cuestionario e actividades para Bicos con lingua e outros para Pelos 
na lingua. 

 
En segundo lugar, para o roteiro literario: 
 

 observación directa durante a realización da actividade e interacción co alumnado 

 actividade escrita posteriormente. 
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13.2. OUTRAS ACTIVIDADES 
 
Ademais da anteriores, tamén podemos incluír as seguintes que están relacionadas co 
calendario de conmemoracións ( Orde do 10 de xuño de 2019 pola que se aproba 
o calendario escolar en Galicia para o curso 2019-2020 nos centros sostidos con fondos 
públicos)  decididas polo centro:  
 

 Día Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro de 2019). 

 Semana da Prensa (9-13 de marzo de 2020). 

 Semana das Letras Galegas (do 11 ao 15 de maio de 2020). 
 
 
Cando o departamento chegue a un acordo e planificación destas actividades, aprobaranse 
as mesmas, redixirase unha acta e enviarase á inspección como unha modificación da 
programación. 
 

 

 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

A avaliación da programación didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo 

docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as fortalezas do 

traballo desenvolto ao longo de todo un curso académico. 

A adecuada posta en marcha de mecanismos de avaliación da programación propiciarán 

unha notábel mellora do traballo nas aulas. Porén, debemos ter en conta que materiais, 

metodoloxías, recursos, actividades etc. que funcionan durante un curso poden non facelo 

no seguinte, posto que o factor humano do alumnado e a súa diversidade xoga un papel 

determinante no noso traballo diario. Para tratar de paliar no mínimo estes inconvenientes 

debemos contar cun bo repertorio de materiais flexíbeis e apoiarnos en metodoloxías que 

permitan as adaptacións curriculares que sexan precisas. 

Á hora de avaliarmos o cumprimento da programación debemos considerar unha serie de 

indicadores de logro que teñan en conta como mínimo os seguintes elementos: obxectivos, 

contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos xerais 

da etapa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, procedementos e 

instrumentos de avaliación, factores que favoreceron o cumprimento da programación / 

causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas acontecidas 

ao longo do curso e propostas de mellora. 

Por outro banda, o departamento reunirase para avaliar polo miúdo os resultados despois 

de cada avaliación e estudará o resultado e propora medidas de control e mellora se for 

necesario. Esta avaliación ficará reflictida nunha acta de reunión do departamento. 
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14.1 Proposta de avaliación da programación didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 Puntos fortes da 

programación 

Puntos fracos da 

programación 

Aspectos a manter no 

próximo curso 

Aspectos a 

mellorar no 

próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos 

xerais da programación 

    

Desenvolvemento das unidades 

didácticas 

    

Desenvolvemento das actividades 

programadas 

    

Funcionamento das metodoloxías 

aplicadas 

    

Utilización de recursos e materiais 

didácticos 

    

Consecución dos estándares de 

aprendizaxe 

    

Funcionamento dos 

procedementos de avaliación 

    

Eficacia das medidas de 

recuperación 

    

Contribución ao desenvolvemento 

das competencias clave 

    

Participación en actividades 

extraescolares e complementarias 

    

Medidas de atención á diversidade     

Causas de non cumprimento da 

programación 
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O Grove, 25 de setembro de 2019 

 

Os profesores do departamento: 

 

 

Antón Fente Parada                      Xosé Xabier García Villamisar  

 

 

 


