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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Esta programación didáctica resulta da situación especial de emerxencia sanitaria provocada pola Covid-19, desde marzo de 2020 e vixente na data

de elaboración deste documento. 

A programación foi elaborada seguindo as directrices que recolle a RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación
Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22, nomeadamente no expreso no Capítulo IV  (“Educación Secundaria Obrigatoria”) e mais na
Disposición adicional  segunda (“Programacións  didácticas”).  Ditas  instrucións  prevén o desenvolvemento do currículo establecido no  DECRETO
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia.

O IES As Insuas está situado en Serres, concello de Muros. Trátase dun centro que oferta só os catro niveis de ESO; no concello existe outro centro de
E. Secundaria cunha oferta máis ampla. Este curso escolar 2021-2022 o número de alumnado segue a ser reducido, polo que en 1º ESO, 2º ESO E 4º
ESO só temos cadanseu grupo mentres que en 3º ESO mantemos dous grupos, A e B.
Os alumnos e alumnas proveñen das localidades de Louro, Esteiro, Tal, Abelleira e Torea, parroquias todas elas de menor carácter urbano que a
propia localidade de Muros. 
Na práctica totalidade son rapaces e rapazas galego-falantes, aínda que nos últimos anos comezan a aparecer algúns casos de castelán-falantes.

O departamento de Lingua Galega e Literatura no curso 2020-21 está constituído por dúas persoas, unha con praza fixa (desde o curso 2019-20) no
centro e outra, profesora substituta de Xeografía e Historia que imparte a nosa materia como afín, xa que a administración suprimiu neste centro
unha praza de Lingua Galega e Literatura en cursos anteriores.

• Ana Souto García imparte Lingua Galega e Literatura no grupo de 1º ESO (ademais de Reforzo de Linguas no mesmo nivel).
• Ramón Blanco Fernández é docente de Lingua Galega e Literatura nos restantes cursos da ESO e imparte Reforzo de Linguas en 2º ESO; é titor

do grupo 3º B; é xefe do departamento de Lingua Galega e Literatura e mais responsable do Equipo de Dinamización da Lingua Galega.
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CONTRIBUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A Orde ECD/65/2015 describe as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación.
Nesta programación a relación entre os estándares de aprendizaxe da materia e as competencias que se desenvolven aparece reflectida no apartado 
“concreción curricular”.

As competencias clave do currículo son as seguintes:

◦ Comunicación lingüística (CCL).
◦ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
◦ Competencia dixital (CD).
◦ Aprender a aprender (CAA).
◦ Competencias sociais e cívicas (CSC).
◦ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
◦ Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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OBXECTIVOS

O DECRETO 86/2015,  do 25 de xuño,  indica que  a educación secundaria  obrigatoria  contribuirá a  desenvolver  nos alumnos e  nas  alumnas as
capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación
e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,
así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar
os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender
a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión
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humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa
mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara
ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio
de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.

Os obxectivos específicos de Lingua Galega e Literatura para a ESO son:
1. Comprender discursos orais e escritos en diversos contextos de comunicación. 
2. Expresarse oralmente e por escrito de xeito correcto e mostrando unha actitude de respecto polas normas que rexen a comunicación.
3. Utilizar eficazmente a lingua no proceso de aprendizaxe para buscar, procesar e analizar información e mais para redactar ou expoñer textos 

propios. 
4. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e 

valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 
5. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e mais 

para escribir e falar con adecuación, coherencia e corrección. 
6. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxe 

condicionan o seu uso.
7. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen xuízos de valor e prexuízos.
8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo actual, valorando a diversidade 

lingüística como un patrimonio. 
9. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo. 
10. Comprender textos literarios utilizando os coñe cementos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os 

recursos estilísticos. 
11. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como unha riqueza cultural froito de diferentes contextos históricos e 

culturais.
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METODOLOXÍA

A metodoloxía tentará ser  motivadora,  que facilite  a aplicación práctica  no seu contorno. Realizaranse traballos e actividades  individuais  e en
pequeno e gran grupo. Potenciaranse a participación, a comunicación, a lectura, a creación e estratexias de procura e tratamento de información así
como a reflexión e o espírito crítico.
O alumnado debe coñecer en cada caso os obxectivos, contidos, criterios de avaliación sempre respectando os diferentes ritmos de aprendizaxe.
Polo tanto, á hora de planificar a aprendizaxe teremos en conta que:

• A organización interna dos contidos permita unha relación lóxica entre os seus elementos e unha presentación con terminoloxía accesible.
• As explicación orais sexan significativas, apoiándose no libro de texto, en presentacións audiovisuais ou noutro material adicional.
• A documentación adicional que se proporcione debe contribuír á comprensión, á autonomía e facilitar a aprendizaxe.
• As novas aprendizaxes estean axustadas ao nivel  de desenvolvemento do alumno/a,  evitando as desmotivacións ou o aburrimento pola

excesiva facilidade/dificultade das aprendizaxes. Preténdese unha aprendizaxe construtiva.
• As aprendizaxes de lingua se vexan como necesarias para aprendizaxes posteriores: o que aprendemos en lingua é útil.
• É preciso potenciar a práctica oral, traballando cos alumnos/as os recursos léxicos e expresivos, que fagan posible unha rica fluidez verbal. 
• A lectura e a expresión escrita teñan un papel relevante ao servizo da competencia comunicativa. 
• A adquisición de léxico incida na mellora da expresión oral e escrita.
• Dada  a  situación  de  diglosia  que  vivimos,  cómpre  fomentar  actitudes  positivas cara  á  lingua.  Parte  destas  actitudes  nacen  do

descoñecemento,  polo  que  se  procurará  informar  de  todos  os  acontecementos  relacionados  coa  lingua  sobre  todo  nos  medios  de
comunicación coa finalidade de formar un espírito crítico positivo partindo do coñecemento dos feitos. 

• A coordinación con outros departamentos, sobre todo con aqueles cos que a materia está máis relacionada e comparte contidos, como é o de
Lingua Castelá e Literatura, debe ser constante, coa finalidade de que o alumnado evite aprender os mesmos contidos repetidamente.
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS PARA OS CATRO NIVEIS

O departamento de Lingua Galega e Literatura dispón dun espazo físico específico para traballar, que comparte co departamento de Lingua
Castelá e Literatura. Ten un ordenador de mesa con conexión a internet e material bibliográfico e audiovisual ao que só accede o profesorado: libros
de texto, gramáticas, dicionarios, cadernos con actividades, DVD e CD relacionados con aspectos da materia. Tamén posúe o departamento  dúas
tabletas, dispositivos que comparte co departamento de Castelán.

Na Biblioteca a sección de Lingua Galega e Literatura está fornecida con abondoso material de lectura e consulta. Hai exemplares de todas as
lecturas obrigatorias e optativas, e todos os anos se adquiren novidades que resulten interesantes para o alumnado. A Biblioteca está subscrita a
Biblos. 

Todas as aulas xerais do centro teñen  pizarra  dixital,  canón e ordenador. As aulas de 1º e 2º de ESO xa contaban con ordenadores do
programa  Edixgal, e no curso actual incrementarase a dotación ao introducir dito proxecto tamén nas aulas de 3º e 4º ESO.

O centro conta ademais cunha aula de informática con 17 postos de traballo, posúe cámara de fotos e vídeo e material para elaborar vídeos
con  croma.  Nos  últimos  anos  viñamos  traballando  coa  plataforma  Classroom e  todo  o  alumnado  tiña  un  enderezo  electrónico  co  dominio
@iesasinsuas que lle permitía acceder ás aulas virtuais, mais este ano facemos a transición á aula virtual do centro (proporcionada pola Consellería
de Cultura, Educación e Universidade, realizada co sistema Moodle).

Valorando o criterio individual dos diferentes membros do departamento e considerando que o libro de texto é un material que será preciso
complementar para desenvolver axeitadamente a nosa programación, en todos os niveis traballaremos co libro dixital en EDIXGAL, preferentemente
co de Netex Smart, xa que o de Aula Planeta (que se viña empregando en 1º e 2º ESO nos cursos anteriores) xa non está dispoñible na plataforma.

O profesorado botará man, cando o considere oportuno, daqueles materiais e recursos de interese que sexan útiles para a materia:

• Publicacións que lle dean unha maior importancia á dimensión práctica (libros de actividades de reforzo e ampliación, obradoiros de
lingua oral e escrita, de iniciación á escrita literaria...), xornais e revistas impresos ou dixitais.

• Medios audiovisuais e recursos TIC. Traballaremos coas referidas aulas virtuais.
• Textos específicos fotocopiados.
• Textos producidos polo propio alumnado.
• Dicionarios en papel e virtuais.
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• Como material complementario, libros de texto dispoñibles no centro de cursos recentes:  Lingua galega e literatura 1º ESO, Xerais
(2015), Lingua galega e literatura 2º ESO, Xerais (2016), Lingua galega e literatura 3º ESO, Anaya (2015), Lingua galega e literatura 4º
ESO, Anaya (2016).

As lecturas propostas polo Departamento de Lingua Galega e Literatura do IES AS Insuas  para o curso 2021-2022 relaciónanse a continuación. As
modificacións que sufra esta escolma inicial recolleranse na memoria final.

LECTURAS 1º ESO

OBRIGATORIAS

1ª avaliación
Roca, Paco. Engurras. El Patito Editorial (cómic).

2ª avaliación
Rivadulla Corcón. Amar unha serea. Colección Árbore, Galaxia.

3ª avaliación
Riveiro, Breogán. Tonecho de Rebordechao. Colección Árbore, Galaxia.

Optativas

Fernández Paz, Agustín e Seijas, Antonio (ilustrador) Cartas de inverno. Xerais (novela gráfica).

Sierra i Fabra, Jordi. Kafka e a boneca viaxeira. Colección Árbore, Galaxia.

Fernández, Ana María. Amar e outros verbos. Colección Punto de encontro, Everest Galicia.

Casalderrey, Fina. Un misterio na mochila de Alba. Oxford.
      O misterio do Faro Vello. Xerais.
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Carreiro, Abraham e Segura, Maties: Xoeliki. As aventuras dun ciberpirata. Sotelo Blanco.

Fariña, Anxo. Os megatoxos e o aprendiz de druída. Xerais.

Fernández Paz, Agustín. Contos por palabras. Colección Merlín, Xerais  / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Os nosos versos. Sopa de libros. Xerais (Antoloxía).

Coerr, Eleanor. Sadako e as mil grúas de papel. Everest.

Buján Núñez, Daniel. A pirata Penamoura. SM.

Castro, Francisco. Chamádeme Simbad. Colección Árbore Galaxia.

Comino, Sandra. A casiña azul. Colección Árbore, Galaxia.

Babarro, Xoán. Os horizontes de Adar. Oqueleo.

             Rivas, Manuel. O Chispas. Sopa de libros, Xerais.

             Maceiras, Andrea. A folla azul. Merlín, Xerais.

LECTURAS 2ºESO

OBRIGATORIAS

1ª avaliación
Cajaraville, Héctor. O segredo da casa de Formoso. Oqueleo.

2ª avaliación
Maceiras, Andrea. O que sei do silencio. Fóra de Xogo, Xerais.

3ª avaliación
Docampo, Xavier. Cando petan na porta pola noite. Xerais / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.
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Optativas

Casalderrey, Fina. A Pomba e o degolado. Fóra de Xogo, Xerais.

Fernádez Paz, Agustín. Trece anos de Branca. Edebé.

As flores radiactivas, Colección Merlín, Xerais.

O centro do labirinto. Fóra de Xogo, Xerais.

                                                    Cartas de inverno. Xerais.

Alonso, Fran. Street poems. Sopa de libros, Xerais.

Campo, Marica. E Xoel aprendeu a voar. Oqueleo.

Carballude, Pepe. Os gazafellos. Galaxia.

Casalderrey, Fina. Asústate Merche. Fóra de Xogo, Xerais.

Moreno, Mª Victoria. Anagnórise. Galaxia  / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Toro, Suso de. A sombra cazadora. Fóra de Xogo, Xerais.

Conta saldada. Fóra de Xogo, Xerais.

Docampo, Xabier. A casa da luz. Xerais.

Mosteiro, Carlos. Manual de instrucións para querer a Irene. Sete mares, Galaxia.

Costas, Ledicia. O corazón de Xúpiter. Fóra de Xogo, Xerais.

Calveiro, Marcos. Todos somos. Fóra de Xogo, Xerais.

Rodríguez Castelao, Alfonso. Retrincos. Galaxia.

                         Os vellos non deben namorarse. Galaxia.
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Neira Vilas, Xosé. Memorias dun neno labrego. Galaxia  / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Lienas, Gemma. O diario vermello de Carlota. Costa Oeste, Galaxia.

LECTURAS 3ºESO

OBRIGATORIAS

1ª avaliación
Costas, Ledicia. O corazón de Xúpiter. Fóra de Xogo, Xerais.

2ª avaliación
 Reimóndez, María. Fóra do normal. Fóra de Xogo, Xerais.

3ª avaliación
Fernández Paz, Agustín. Aire negro. Fóra de Xogo, Xerais.

Optativas

Misa, Iria. Segredos no solpor. Fóra de Xogo, Xerais.

Cajaraville, Héctor. A caixiña dos rancores. Fóra de Xogo, Xerais.

Fernández Paz, Agustín. A neve interminable. Fóra de Xogo, Xerais.

                                           Corredores de sombra. Fóra de Xogo, Xerais.

Moreno, Mª Victoria. Anagnórise. Galaxia / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Alonso, Fran. Poetízate. Fóra de Xogo, Xerais.

                         Cartas de amor. Xerais.
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Villar, Domingo. Ollos de auga. Galaxia.

   A praia dos afogados. Galaxia.

Turnes Iglesias, Manuel. Que non te aten. Xerais.

Reigosa, Carlos. A soidade do asasino. Fóra de Xogo, Xerais.

Negro, Carlos. Aplicación instantánea. Fóra de Xogo, Xerais.

Penúltimas tendencias. Fóra de Xogo, Xerais.

Aneiros, Rosa. Ámote Leo A. Xerais (varios vols.). 

Aleixandre, Marilar. A banda sen futuro. Fóra de Xogo, Xerais.

Leira, Rocío. Tres catorce dezaseis. Fóra de Xogo, Xerais.

Paniagua Pousa, Cándido. 48 horas. Fóra de Xogo, Xerais.

LECTURAS 4ºESO 
OBRIGATORIAS

1ª avaliación
Villar, Domingo. Ollos de auga. Galaxia.

2ª avaliación
Chévere. Eroski paraíso. Kalandraka. 

3ª avaliación
             Solar, María. Os nenos da varíola. Costa Oeste, Galaxia.
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Optativas

Núñez Singala, M. Menú de enganos. Galaxia.

       Instrucións para tomar café. Galaxia. 

Casares, Carlos. O sol do verán. Galaxia. 

                                           Vento ferido, Galaxia.

Aneiros, Rosa. Resistencia. Xerais.

Fernández Paz, Agustín. Non hai noite tan longa. Xerais.

    O único que queda é o amor. Xerais.

Dieste, Rafael. A fiestra valdeira. Galaxia. 

                        Dos arquivos do trasno, Galaxia / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Risco, Vicente. O porco de pé. Galaxia / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Rodríguez Castelao, Alfonso. Sempre en Galiza. Galaxia  / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia (só o “Libro primeiro”).

           Cousas. Galaxia.

                                                   Retrincos. Galaxia.

Alonso, Fran. Poetízate. Xerais. 

Alapont, Pascual. O inferno de Marta. Xerais.

Fernández Ferreiro, X. Agosto do 36. Xerais.

             Os últimos fuxidos. Xerais.

Blanco-Amor, E.. A Esmorga. Galaxia / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.
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Atwood, Margaret. Oryx e Crake. Rinoceronte. 

Neira Vilas, X. Historias de emigrantes. Ediciós do castro.

            Cartas a Lelo. Galaxia.

            O home de pau. Xerais. 

Ferreiro, Celso Emilio. Longa noite de Pedra. Xerais / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Cunqueiro, Álvaro. Os outros feirantes. Galaxia. 

                                  Merlín e Familia. Galaxia.

                                               As crónicas do sochantre. Galaxia / Biblioteca Galega 120, La Voz de Galicia.

Sende, Sechu. Made in Galiza. Galaxia. 

Rivas, Manuel. O lapis do carpinteiro. Xerais.

Aleixandre, Marilar. A cabeza da medusa. Fóra de Xogo, Xerais.

Villar, Domingo. A praia dos afogados. Galaxia. 

                O último barco. Galaxia.

Arias, Xela. Poesía reunida (1982-2004). Xerais.

Mejuto, Eva. Memoria do silencio. Fóra de Xogo, Xerais.

Estévez, Xavier. Aqueles momentos que perdemos. Oqueleo.

Fraga, Antonio M. Santoamaro. Fóra de Xogo, Xerais.

O profesorado que se encargue de cada nivel poderá aumentar ao seu criterio a oferta de títulos de lectura voluntaria. 
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TRANSICIÓN POSIBLE AO ENSINO NON PRESENCIAL 

En función da situación sanitaria prevense tres posibles escenarios de actividade lectiva.

1. ESCENARIO DE ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Este suposto é o desexable, e para levalo a cabo a programación didáctica desenvolveríase segundo o dito ata agora.

2. ESCENARIO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Porén, como nos demostra a experiencia do curso 2019-2020, de ser necesario teriamos que realizar a transición posible ao ensino non presencial,
para o cal precisamos complementar a metodoloxía e os materiais, tal como se explica a continuación.

METODOLOXÍA:

Sen prexuízo da metodoloxía  arriba  descrita,  na  eventual  situación  da  actividade  lectiva non presencial,  debemos ter  en conta unha serie  de
condicionantes específicos.

-En primeiro lugar,  debemos  atender  tanto  o alumnado con conectividade como o  alumnado sen  conectividade.  Actualmente,  polo menos co
estudantado que xa estaba matriculado no noso centro nos dous cursos anteriores, a comunicación entre os docentes e dito alumnado é bastante
fluída, despois de que se solucionasen os problemas de conectividade virtual máis notorios. Ao inicio do curso haberá que coñecer as opcións e
necesidades de conectividade que presentan os nosos estudantes, sobre todo os que sexan de nova incorporación.

-Como fixeramos desde que foi decretado aquel primeiro Estado de Alarma en marzo de 2019, a educación sería na rede, xa non a través da 
plataforma educativa Google Classroom, a cal xa era empregada en cursos anteriores para a realización de traballos do portfolio e para a 
comunicación co alumnado, senón a través da aula virtual do centro (Moodle) e mais da plataforma Edixgal. Toda a comunidade educativa do noso 
centro tiña unha conta de Gmail corporativa (no dominio @iesasinsuas.net) que lle permitía o acceso, mais a partir de agora as comunicacións co 
alumnado serán preferentemente a través do correo corporativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (dominio @edu.xunta.gal). 
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-Estableceríanse na aula virtual tarefas semanais, de diversa dificultade, atendendo ás necesidades individuais de cadaquén. As tarefas irían 
acompañadas de instrucións e (de ser o caso) documentos anexos. Cando for necesario, o profesor proporcionaría a teoría necesaria.

-O profesorado da materia fornecería periodicamente breves lecturas literarias, preferentemente en formato PDF, que tamén poderían suplir as 
lecturas obrigatorias (os libros obrigatorios) de cada trimestre.

-Preferentemente, e a non ser que sexa requerido polas autoridades educativas, non se realizarían clases virtuais por videoconferencia ao constatar 
que hai algún alumnado que dispón dunha conexión de pouca calidade, o cal non garantizaría a efectividade educativa. Porén, levaríase a cabo 
semanalmente polo menos unha hora de atención por videoconferencia na plataforma Webex (tamén proporcionada pola Consellería), na que o 
alumnado podería preguntar dúbidas sobre as tarefas propostas ou cuestións sobre a materia. Como alternativa, para quen tivese unha conexión 
débil á rede ou para quen non puidese unirse ás videochamadas, esta atención de dúbidas resolveríase polas outras canles da aula virtual.

-O contacto co alumnado sería continuo, a través da propia aula virtual, do correo electrónico ou do servizo de mensaxería de Edixgal.

-A metodoloxía tentaría ser motivadora, que facilitase a aplicación práctica no seu contorno. 

-Potenciaríanse a participación, a comunicación, a lectura, a creación e estratexias de procura e tratamento de información, así como a reflexión e o 
espírito crítico.

-O proceso de aprendizaxe do alumnado desenvolveríase de xeito individual, pasando a ser inexistentes ou anecdóticas as actividades realizadas a 
nivel grupal. 

-A lectura e a expresión escrita terían un papel relevante ao servizo da competencia comunicativa. 

-A comunicación oral podería ver reducida a súa presenza nas actividades desenvolvidas durante este período non presencial, polo que se potenciaría
a través das canles virtuais (reprodución e produción de textos orais a través de: vídeos, audios e videoconferencias).

-Fomentaríse o reforzo das actitudes positivas cara á lingua galega.

MATERIAIS E RECURSOS:

Basicamente son os propios da educación non presencial: ordenador, conexión a internet e aula virtual.

-Libro dixital na plataforma educativa Edixgal.

-Arquivos fornecidos polo profesor ou producidos polo alumnado: documentos de texto, PDF, presentacións, imaxes, audios, vídeos...

-Enlaces a páxinas web de interese, nomeadamente de prensa periódica en lingua galega.

-Recursos interactivos facilitados por docentes externos ao centro ou por editoras.

-Dicionario da Real Academia Galega (versión na rede).

-Se se incorporase novo alumnado con materia pendente de cursos anteriores disporía de cadernos de tarefas, tamén dispoñibles en formato PDF.
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-Como se dixo, o departamento dispón dunha selección de lecturas en formato PDF que se podería utilizar (tal como se fixo no trimestre final do
curso 2019-20) no caso dun escenario adverso en función da situación sanitaria: actividade non presencial completa.

3. ESCENARIO DE ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

Neste terceiro suposto deberiamos combinar ambas metodoloxías e ambos materiais dos anteriores escenarios (presencial e non presencial). 
Ao contar con pouco alumnado, o noso centro non ofrece a día de hoxe problemas de ratio, polo que aventuramos que non será necesario levar a
cabo a semipresencialidade a tempo parcial, por exemplo, da metade dun grupo. 
Porén, si pode darse o caso dalgún alumno (un ou máis de un por aula) que non poida asistir temporalmente ao instituto porque se vexa sometido a
un confinamento domiciliario forzoso por ter que gardar corentena ante a sospeita de contaxio de Covid-19 ou polo simple feito de que estivese en
contacto cunha persoa contaxiada. Nese caso consideramos que o máis operativo será, botando man da metodoloxía e dos materiais xa indicados,
facer un seguimento continuo das clases a través da aula virtual e/ou de Edixgal, para o cal o profesor en cuestión tería que prestar o asesoramento
educativo necesario e dispoñer as actividades precisas, preferentemente as mesmas realizadas polos compañeiros de clase. 
Tamén podería darse a situación de ser o profesor da materia a persoa que deba confinarse temporalmente no seu domicilio por motivos sanitarios
(mais sen causar baixa médica). De ser así, o docente tería que prover actividades para realizar no instituto, nas horas correspondentes á súa materia.
Ademais sería desexable que, de ser posible, nalgún momento desas clases puidese conectarse por videoconferencia (por mediación do profesorado
de garda) para ofrecer algunha explicación teórica ou aclarar dúbidas. Unha alternativa á videoconferencia en directo podería ser a gravación de
vídeos educativos ou podcasts que subise á súa canle de You Tube, incluída na súa conta de Gmail do instituto.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

OBXECTIVOS
• Reforzar e motivar a aprendizaxe da materia. 
• Potenciar a relación da materia co contexto social.
• Valorar o patrimonio artístico e cultural galego.
• Darlle a coñecer ao alumnado todo tipo de manifestacións culturais en galego (teatro, música, cine etc.).
• Relacionar o alumnado con ámbitos culturais en galego que denoten prestixio e modernidade.
• Mostrar a utilidade da lingua achegando unha visión máis ampla.
• Potenciar a creativa do alumnado na lingua galega. 

ACTIVIDADES
• Asistencia á proxección de películas, representacións teatrais, sesións de contacontos, concertos... que sexan de interese para esta materia.
• Visitas culturais: museos, vilas... (en colaboración co departamento de Xeografía e Historia, para maior aproveitamento didáctico).
• Rutas literarias (coorganizadas co departamento de Lingua Castelá, para maior aproveitamento didáctico).
• Encontros con escritores/as galegos/as relacionados/as coas obras de lectura.
• Charlas ou obradoiros orientados á superación de prexuízos cara á lingua.
• Obradoiros de creación literaria.  
• Obradoiros de música: coplas, regueifas... (en colaboración co departamento de Música, para maior aproveitamento didáctico).
• Colaboración con actividades que organice o centro, calquera departamento (en especial os de Lingua Castelá, Biblioteca, Francés, Inglés,

Xeografía e Historia, Orientación e mais o EDLG) e institucións ou entidades do noso contorno.

Na memoria  final  do curso  concretaremos  as  actividades realizadas  polo  miúdo.  Como fito  importante  queremos lembrar  que neste  curso se
instaurará oficialmente por primeira vez a celebración do Día de Rosalía (celebrarase o 24 de febreiro de 2022).

Evidentemente, o desenvolvemento das actividades estará supeditado ás condicións sanitarias de cada momento, tendo en conta a evolución da
pandemia da Covid-19.
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A AVALIACIÓN

ASPECTOS XERAIS

A avaliación ten dúas fases:
• Inicial,  con función diagnóstica: ademais dos datos  obtidos nas  probas  que poidamos levar  a  cabo,  cómpre revisar  os  informes

persoais da etapa, os do curso anterior e completar a diagnose coa información que poida aportar o/a titor/a.
• Continua  ou  formativa: o  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe  permitirá  corrixir,  renovar  e  mellorar  todos  aqueles  aspectos

(metodoloxía, recursos etc.) que non estean dando os resultados desexados. En ningún caso se terán en conta só os resultados finais,
senón que, tendo en conta a situación de partida de cadaquén, valoraranse continuamente todos os aspectos do proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado.

• Final ou sumativa: resultado da media obtida nas avaliacións formativas trimestrais.

Para que o proceso de avaliación sexa íntegro, todos os axentes implicados no proceso de  aprendizaxe deben ser escoitados. É importante que o
alumnado sexa tamén partícipe na avaliación de modo que non soamente avalíe o persoal docente. Fomentarase a coavaliación e a autoavaliación. O
alumnado poderá e deberá avaliar o traballo do profesorado cunha enquisa que se leva a cabo a fnais de curso.
Procúrase unha avaliación transparente de cara ao alumnado e ás familias, polo que se informará tanto dos instrumentos como dos criterios de 
avaliación e cualifcación. 

As sesións de avaliación serán tres e terán previsiblemente a seguinte distribución:
1ª avaliación................... finais de decembro.
2ª avaliación.................... inicios de abril.
3ª avaliación..................... inicios de xuño.

Como novidade, seguindo o calendario escolar oficial para este curso, a avaliación ordinaria realizarase a partir do 6 de xuño de 2022. Ademais,
celebrarase unha sesión de avaliación extraordinaria a partir do 23 de xuño de 2022 (en vez da que antes se realizaba ao comezar setembro), nas
datas que fixan a Consellería e mais o centro, para os alumnos que non superasen a avaliación final ordinaria de xuño.
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AVALIACIÓN INICIAL

Trátase de averiguar cal é o grao de desenvolvemento das competencias básicas e establecer así a situación de partida do grupo e a individual.
Contará coas seguintes actividades:

a)  Comunicación  escrita.  Ler  e  escribir.  Lectura,  comprensión  e  produción  de  textos.  Presentándolles  diferentes  textos  trataremos  de
establecer a competencia lectora do alumnado (entoación, ritmo, pausas, velocidade...),  a súa capacidade de comprensión (nunha breve
exposición debe expoñer as ideas de cada un dos textos) e  o seu grao de dificultade para redactar  un texto coa coherencia,  cohesión,
adecuación e gramaticalidade adecuadas ao seu nivel.

b) Comunicación oral: Escoitar e falar. Aínda que xa fixemos unha pequena aproximación á súa competencia oral na proba de comprensión,
pode valorarse de xeito máis preciso esta destreza planificando unha interacción na que se adxudique a cada alumno/a un papel. 

c) Funcionamento da Lingua, Lingua e Sociedade e Educación Literaria. O grao de coñecemento dos contidos relacionados con estes bloques
non nos parece fundamental na avaliación inicial da materia.

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Observación sistemática, do traballo individual e en grupo, traballo na casa, intervencións na aula, a actitude na aula, a disposición cara á 
materia e ao material escolar, o respecto polos demais, a superación persoal, o interese por respectar os prazos dados para os traballos, a 
participación e colaboración nas actividades que se organicen... Contarán con valoración negativa as actitudes de desprezo, minusvaloración 
ou prexuízo cara á lingua.

2. Elaboración de cadernos de clase nos que deben aparecer tanto os apuntamentos tomados na aula como os exercicios realizados.
3. Análise dos traballos individuais e en grupo, preferentemente en formato audiovisual: comentarios de textos, presentacións, traballos 

monográficos, textos de creación, fichas específicas, resumos, esquemas etc.
4. Rúbricas que lle faciliten ao alumnado a autoavaliación no proceso de producir e aprender.
5. Valoración das probas escritas ou orais de carácter sumativo.

O profesorado levará rexistro das evidencias da aprendizaxe do alumnado no libro de profesorado dixital ou en formato papel, así como no 
contorno dixital da aula virtual e mais de Edixgal.
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procedementos de avaliación instrumentos de avaliación

análise das producións do alumnado portfolio

tarefas con resultado produto rúbrica

intercambios orais co alumnado diario de aula

observación sistemática escala de observación lista de cotexo

probas específicas proba obxectiva

resolución de exercicios

entrevista

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Os criterios de avaliación seguen estritamente o currículo vixente para a materia de Lingua Galega e Literatura na ESO (Decreto 86/2015 do 25 de 
xuño, DOG do 29 de xuño de 2015). Estes criterios están concretados nos estándares de aprendizaxe de tal xeito que permiten a súa relación directa 
coas competencias.
Os criterios de promoción son os recollidos no apartado IV,  Avaliacións, promoción e titulación, do Decreto 86/2015.
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Os criterios de cualificación son os seguintes:

Avaliación trimestral

Probas obxectivas e portfolio (80%) Actividade cotiá (20%)

▪ Portfolio.  Os  traballos  escritos
ou orais elaborados seguindo as
pautas indicadas pola profesora
(textos de creación, comentarios
de textos, exposicións...)  (20%).
Será  responsabilidade  do
alumnado  a  custodia  e
conservación do portfolio.

▪ As  probas  obxectivas.  Haberá
dous  exames  como  mínimo  en
cada  trimestre.  Algún  deles
poderá ser oral (50%).

▪ Traballos  ou  probas  da  lectura
(10%).

Neste apartado é preciso acadar unha
nota mínima de 3'5 puntos.

O caderno de traballo (5%). Deberá presentarse co nome do alumno/a e
da  materia;  estar  organizado  por  unidades  ou  contidos;  todas  as
actividades  estarán  identificadas  (título  e,  se  fose  o  caso,  número  e
páxina…);  as  correccións  das  actividades  estarán  destacadas  e  estarán
anotados  os  contidos  que  o/a  docente  indique  dos  proxectados  ou
expostos nos taboleiros da aula. 
Seguindo os acordos acadados para o Tratamento Integrado de Linguas
(TIL), preferentemente empregarase a “carpeta de linguas” (unha carpeta
de aneis  para todas as  materias lingüísticas),  salvo que o/a docente en
cuestión vexa máis operativo o uso do caderno tradicional, sobre todo nos
niveis inferiores ou no alumnado con máis dificultades.
Traballo e participación na clase (15%). Dispor do material preciso para as
actividades (caderno, libro, material adicional: libro de texto, de lectura,
fichas…); seguir axeitadamente as pautas que recibe; expresarse en lingua
galega, coa maior corrección posible; respectar o funcionamento da clase
(evitar comentarios  improcedentes,  interrupcións…);  respectar  as
compañeiras  e  compañeiros;  coidar  o  material  da  aula  (mesa,  cadeira,
ordenador…);  rematar  tarefas,  exercicios  ou  actividades,  ler,  visualizar,
procurar informacións, revisar as explicacións; amosar interese e participar
activamente con preguntas oportunas etc.

Avaliación ordinaria
de xuño

Será a media ponderada das cualificacións das tres avaliacións superadas (30% a primeira, 30% a segunda e 40% a 
terceira) e para aprobar deberá acadarse un 5.

Avaliación
extraordinaria

Na convocatoria extraordinaria de xuño non se teñen en conta as porcentaxes; haberá unha única proba que será
cualificada sobre 10 puntos.
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Observacións

1. Na produción de textos orais e escritos dos alumnos avaliarase: o rexistro axeitado, a expresión correcta de acordo coas
normas  ortográficas,  morfolóxicas  e  léxicas  das  lingua  galega,  así  como coas  propiedades  textuais  de coherencia,
cohesión e adecuación. Os erros gramaticais poderán diminuír a puntuación entre 0'05 (acentuación errada, confusión
b/v...) e 0'1 (uso de y/j, tempos verbais compostos, mala colocación do pronome, castelanismos léxicos graves...), ata
un máximo de: -1 punto en 1º e 2º ESO e -2 puntos en 3º e 4º ESO.

2. Todas  as  probas  e  actividades  propostas  terán  indicada  a  puntuación  que  corresponda  de  acordo ás  pautas  que
determinará en cada momento o/a docente. 

3. Non  se  repetirán  probas  nos  casos  de  non  asistencia,  agás  en  circunstancias  excepcionais  como  enfermidade
debidamente xustificada. 

4. O/a docente indicará as tarefas e/ou probas que haxa que recuperar,  atendendo aos ritmos de desenvolvemento do
grupo. O alumnado será informado das decisións adoptadas a este respecto coa suficiente antelación. 

5. Debido a que a nota final de cada trimestre debe ser un número enteiro,  aplicarase un redondeo que só será cara
arriba a partir de cinco décimas (incluídas).

6. Calquera actividade e/ou proba na que se teña copiado terá como consecuencia inmediata a non valoración da mesma
e a obriga de repetila.

7. O  alumnado pode  ler  por  trimestre  dous  libros  voluntarios,  sempre  e  cando teña  lido  o  obrigatorio.  A s  lecturas
voluntarias sumaranse a partir de que o alumno/a teña acadado unha nota mínima de 3'5 na avaliación. O/a docente
indicará cal será o procedemento para avaliar estas lecturas, dependendo de cada libro. Cada lectura voluntaria pode
sumar ata 0'5 puntos. 

8. Como  alternativa ás lecturas voluntarias, os/as estudantes que teñan interese, poderán levar a cabo un  traballo de
investigación  académica dirixido  polo/a  docente.  Sumaríase  aos  do  portfolio,  pero  terá  maior  extensión  e
profundidade.  Podería sumar, polo tanto, ata 1 punto extra,  sempre tamén que a nota mínima xa fose de 3’5 na
avaliación.

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Para a avaliación das materias pendentes este departamento contempla:
➢ Realizar  dúas probas ao longo do curso, independentemente da proba final que terá lugar antes de finalizar o mes de maio (segundo o

calendario escolar 2021-2022, como novidade) e outra extraordinaria que poida ter lugar en xuño, para recuperar as materias pendentes. 
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➢ Informar ao alumnado e ás familias ao comezo de curso dos contidos que se avaliarán en cada proba e do calendario das probas que establece
o centro. Os contidos coincidirán cos mínimos esixibles contemplados para cada nivel na programación do departamento. 

➢ Entregar material (fichas, libros de textos, exercicios, modelos de probas, actividades na aula virtual e en Edixgal...) que lles axuden a preparar
a materia.

➢ Manter contactos habituais, presenciais ou telemáticos, para dar indicacións (datas etc) e resolver posibles dúbidas. O profesorado estará a
disposición do alumnado sempre que este o solicite. A evolución do alumnado con materia pendente será observada polo profesorado que lle
imparta clase no curso actual, baixo a coordinación do xefe de departamento.

➢ Informar ás familias sobre os resultados de cada unha destas probas.

 A  nota  final será a media dos dous parciais; sempre e cando en ningunha das probas escritas se obteña menos de 3’5. Aquel alumnado que teña
unha nota igual ou superior a cinco puntos terá unha avaliación final positiva. No caso de que nalgunha das probas escritas se teña menos dun 3'5,
terá que examinarse na proba final de maio. 
O alumnado que non conseguise aprobar en maio terá dereito a unha avaliación extraordinaria no mes de xuño consistente nunha única proba escrita
que será a mesma que a deseñada para os suspensos dese curso.
Se o alumnado supera a materia pendente coas probas citadas, non se examinará en maio ou xuño.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN ANTE A POSIBLE TRANSICIÓN AO ENSINO NON PRESENCIAL

Consideramos que os criterios de avaliación e promoción, en principio, poden ser os mesmos ca no ensino presencial, tal como foron descritos máis
arriba. No entanto, si sería preciso adaptar os procedementos de avaliación e mais os instrumentos da mesma, tal como referimos, máis abaixo, nun
novo cadro.

Se as probas obxectivas non puidesen ser presenciais, por motivos de alerta sanitaria, desenvolveríanse por medios telemáticos, preferentemente a
través da plataforma Edixgal e mais da aula virtual do centro (Moodle), e mesmo poderían limitarse os tempos de entrega dos exercicios.
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Avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

análise das producións do alumnado      portfolio dixital

tarefas con resultado produto        rúbrica

intercambios virtuais co alumnado      diario de aula virtual

observación sistemática escala de observación lista de cotexo

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE

Este proceso de avaliación ha de ser continuo e os métodos de valoración e avaliación que se poden empregar son varios; en todo caso todos deben
atender a:
-Grao de consecución dos obxectivos.
-Resultados de aprendizaxe acadados.
-O cumprimento da temporalización.
-Adecuación da metodoloxía.
-Adaptación ás características dos grupos: dificultades e necesitades atopadas. 
-Idoneidade dos materiais e recursos.
-Eficacia das actividades de reforzo, avaliación e recuperación.
-Cumprimento dos acordos.

A avaliación será mensual  (reunións  do persoal  do departamento),  trimestral  (en cada avaliación)  e anual  (ao rematar o curso).  Os  resultados
extraeranse  das  reunións  de  departamento,  da  autoavaliación  das  docentes,  da  enquisa  (elaborada polo  xefe  de  departamento)  que  cobre  o
alumnado na fin do curso. Cando sexa necesario, logo da análise dos resultados, levaranse a cabo os cambios precisos que se farán constar nas actas
de departamento e na memoria final de curso, que recollerá ademais as propostas de mellora para o curso seguinte.
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CONCRECIÓN CURRICULAR 1ºESO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar-1ºESO

Compete
ncias
clave

Estándares Grao mínimo Trimestres Procedementos  e instrumentos de avaliación

T1   T2    T3   

CCL

CAA

▪ LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa
de textos orais sinxelos  (noticias de actualidade). 

Comprende noticias sinxelas X

Probas específicas  / Resolución de exercicios, 
probas obxectivas

CCL

CAA

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

Resume textos sinxelos. X

CCL

CAA

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

Comprende textos orais sinxelos do ámbito 
social e educativo.

X X X

Probas específicas / Resolución de exercicios.
Intercambios orais / Diario de aula

CCL

CAA

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

Segue as instruciós para realizar as tarefas de
aprendizaxe.

X X X

CCL

CSC

▪ 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).

Nas comunicacións orais intervén cando lle 
corresponde e respecta as opinións alleas.

X X X

Intercambios orais / Diario de aula
Observación sistemática / Escala  de 
observación

CCL

CAA

CSC

CSIEE

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

Recoñece a importancia da entoación, 
pausas, ton, timbre , volume e da 
comunicación non verbal.

X X X

CCL ▪ LGB1.4.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  as  ideas
principais e as secundarias de programas informativos.

Identifica as ideas principais de programas 
informativos.

X

Probas específicas / Resolución de exercicios, 
probas obxectivas
Intercambios orais / Diario de aula

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

Identifica as diferenzas e semellanzas dunha 
mesma noticia en diferentes medios.

X
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CSC ▪ LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan
implícitos prexuízos ou discriminacións.

Rexeita  os  prexuízos  ou  discriminacións
deses textos.

X

CD

CAA

CSIEE

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

Selecciona información de medios dixitais 
para as súas producións.

X X X
Observación sistemática / Escala  de 
observación

CD

CCL

CSIEE

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

Crear presentacións empregando as TIC X X X

CCL

CAA

▪ LGB1.6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha  pronuncia  correcta,
recoñece os erros de produción oral propia e allea e propón
solucións para melloralas.

Recoñece  erros  propios  e  alleos  na
pronuncia.

X X X

Observación sistemática / Escala  de 
observación
Análise das producións /portfolioCAA ▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que

se poidan asociar á pronuncia da lingua galega.
Rexeita os prexuízos asociados á pronuncia
da lingua galega.

X X X

CCL

CCEC

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

Emprega a súa variante dialectal . X X X

CCL

CSC

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

Ten intervencións espontáneas axeitadas á 
situación e coherentes.

X X X

Análise das producións do alumnado / portfolio
CCL ▪ 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).

Nas súas intervencións orais coloca ben o 
pronome átono, pronuncia as sete vogais, o 
n velar e o fonema fricativo palatal xordo.

X X X

CCL ▪ LGB1.7.3.  Emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas
expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada).

Emprega nas súas intervencións 
espontáneas expresións galegas.

X X X

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

Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un léxico variado.

X X X
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CCL

CSC

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

Intervén en debates respectando as regras 
de interacción.

X

Observación sistemática / Escala  de 
observación

CCL

CSC

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

Segue as indicacións da persoa moderada e 
fala do tema en cuestión.

X

CAA ▪ LGB1.9.1.  Elabora  guións  para  organizar  os  contidos  de
exposicións formais ou informais breves.

Elabora guións para exposicións orais. X X

Tarefas resultado produto / Rúbrica

CCL

CSC

CSIEE

▪ LG1B1.9.2. 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

Respecta a prosodia. X X

CCL

CSC

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

Adecúa a pronuncia. X X

CCL

CAA

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

Incorpora progresivamente novo léxico. X X

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

Recoñece  similitudes  e  diferenzas  entre
discursos formais e espontáneos.

X X

CAA

CCL

▪ 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.

Recoñece erros nos discursos orais propios e
alleos e trata, progresivamente, de evitalos.

X X

CCL

CSC

CSIEE

CCEC

▪ 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.

Participa  en  conversas  informais  nas  que
intercambia  información  e  expresa  a  súa
opinión,  fai  invitacións  e  ofrecementos,  e
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas.

X X X

Observación sistemática / Escala  de 
observación

CSC

CSIEE

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

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

X X X
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Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir-1ºESO

Compete
ncias
clave

Estándares Grao mínimo Trimestres Procedementos e instrumentos de avaliación

T1   T2   T3

CCL

CCA

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

Utiliza subliñados, esquemas e resumos de 
textos escritos.

X X X

Probas específicas / Resolución de exercicios, 
probas obxectivasCCL ▪ LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de

elementos contextuais explícitos.

Recoñece a intención do emisor. X X X

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

Comprende o sentido global do texto. X X X

CCL

CCA

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

Procura no dicionario o léxico descoñecido 
ou deduce polo contexto.

X X X

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

Interpreta  o  significado  de  elementos  non
lingüísticos (símbolos, iconas, etc.).

X X X

CCL

CCA

CD

▪ LGB2.1.6.  Busca  información  para  ampliar  e  completar  o
contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais,
revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet.

Amplia a información con diferentes 
recursos:  xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores de internet.

X X X

CCL

CCA

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

Pon en relación a información cos seus 
coñecementos propios.

X X X

CCL

CSC

▪ 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.

Comprende o contido de textos propios  da
vida  cotiá:  mensaxes  electrónicas  ou  de
móbil,  de  correo  electrónico,  normas  e
instrucións de uso.

X Probas específicas / Resolución de exercicios

CCL

CSC

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

Comprende textos escritos narrativos e 
expositivos dos medios de comunicación.

X Probas específicas / Resolución de exercicios
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CCL

CAA

CD

CSC

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

Comprende textos propios da vida educativa:
webs educativas, información de dicionarios,
glosarios  e  enciclopedias  en  distintos
soportes.

X X X

Probas específicas / Resolución de exercicios
intercambios orais /diario de aula
observación sistemática / escala de observación

CCL ▪ LGB2.4.2.  Segue  instrucións  para  realizar  tarefas  de
aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía.

Segue  instrucións  para  realizar  tarefas  de
aprendizaxe  guiadas,  con  progresiva
autonomía.

CCL

CAA

CD

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

Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC
para obter información e consultar modelos
de composición escrita.

X X X
observación sistemática / escala de observación

CCL

CSC

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

 Reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos
discriminatorios e os prexuízos.

X X X

observación sistemática / escala de observación

CCL

CSC

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

Evita o uso discriminatorio da lingua.

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

Le respectando a dicción, ritmo e 
puntuación.

X X X
Analise das producións /portfolio

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

Le coa fonética galega.

CCL

CD

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

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

Utiliza esquemas e notas para organizar o 
contido do texto.

X X X

Analise das producións /portfolio
CCL ▪ LG2.8.2.  Adecúa  o  texto  ao  rexistro  coloquial  ou  formal

segundo o requira a situación comunicativa.

Emprega o rexistro adecuado.

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

concordancias.

CCL ▪ 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).

Puntúa o texto e organiza en parágrafos 
segundo as ideas.

CCL

CD

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

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

CCL

CD

CSC

▪ LGB2.9.1.  Produce  textos  propios  das  relacións  sociais:
notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.

Produce textos propios das relacións sociais:
notas,  cartas,  avisos,  mensaxes electrónicas
ou de móbil.

X

Analise das producións /portfolio

CCL

CD

CSC

▪ LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos
medios  de  comunicación,  fundamentalmente,  noticias,  en
formato papel ou dixital.

Produce  noticias  a  partir  dun  modelo  en
formato papel ou dixital.

X

Analise das producións /portfolio

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

Coñece  a  estrutura  do  xornal  (seccións  e
xéneros)  e  os  elementos  paratextuais  que
acompañan as noticias.

CCL

CD

▪ 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.

Produce,  en  formato  papel  ou  dixital
resumos,  exposicións sinxelas e conclusións
sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.

X x x
Analise das producións / portfolio

CCL ▪ LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións,
narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.

Produce descricións e narracións de feitos e
exposicións de ideas e conceptos.

X x x

CCL

CD

▪ LGB2.13.1.  Utiliza,  con  progresiva  autonomía,  as  funcións
básicas dun procesador de textos para organizar os contidos
e mellorar a presentación.

Utiliza,  con  progresiva  autonomía,  as
funcións  básicas  dun  procesador  de  textos
para  organizar  os  contidos  e  mellorar  a
presentación.

X X X
Análise das producións / portfolio

CCL ▪ LGB2.13.2.  Emprega  os  correctores  ortográficos  para Emprega  os  correctores  ortográficos  para X X X
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CD resolver dúbidas e revisar a ortografía. resolver dúbidas e revisar a ortografía.

CCL

CAA

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

Participa,  de  modo  guiado,  nas  tarefas  de
revisión e mellora das producións propias e
alleas.

X X X
Análise das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB2.14.2.  Acepta  o  erro  como  parte  do  proceso  de
aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación.

Acepta  o  erro  como  parte  do  proceso  de
aprendizaxe e mostra unha actitude positiva
de superación

Bloque 3. Funcionamento da lingua-1ºESO

Compete
ncias
clave

Estándares Grao mínimo Trimestres Procedementos e instrumentos de avaliación

T1   T2  T3

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

Utiliza un vocabulario preciso para expresarse
con  claridade  nun  rexistro  axeitado  á
situación.

X X X
probas específicas / resolución de exercicios
analises das producións / portfolio

CCL

CAA

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

Recoñece  e  pronuncia  correctamente  os
fonemas propios da lingua galega.

X X X analises das producións / portfolio
probas específicas / resolución de exercicios

CCL

CD

▪ 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.

Obtén información lingüística relativa á clase
de palabras  en dicionarios.

X X X
probas específicas / resolución de exercicios

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

Aplica correctamente as normas ortográficas
e morfolóxicas da lingua galega adecuadas ao
seu nivel.

X X X

probas específicas / resolución de exercicios
analises das producións / portfolio

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

Aplica  estratexias,  de  xeito  guiado,  para  a
corrección lingüística, gramatical e ortográfica
dos textos.

CCL ▪ LGB3.5.1.  Analiza  e  usa  correctamente  a  puntuación  de
acordo coa cohesión textual.

Usa correctamente a puntuación. probas específicas / resolución de exercicios
analises das producións / portfolio
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CCL

CAA

▪ 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.

Recoñece  o  uso  das  categorías  gramaticais
nos  textos,  utiliza  este  coñecemento  para
corrixir  erros  e distingue as flexivas das non
flexivas

X X X probas específicas / resolución de exercicios

CCL

CAA

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

Recoñece nos textos os pronomes persoais. X X X probas específicas / resolución de exercicios
intercambios orais / diario de clase

CCL

CAA

▪ LGB3.8.1.  Identifica,  explica  e  usa  distintos  tipos  de
conectores textuais máis comúns, en particular os temporais
e explicativos.

Identifica  e  usa   conectores  temporais  e
explicativos.

x x x analises das producións / portfolio
observación sistemática / escala de observación

CCL

CAA

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

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

X X X analises das producións / portfolio
probas específicas / resolución de exercicios
observación sistemática / escala de observación

CCL

CAA

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

Identificar as funcións de Suxeito e Predicado
no seo da oración. 

X probas específicas / resolución de exercicios
analises das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB3.10.1.  Recoñece  as  modalidades  asertivas,
interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,  dubitativas  e
imperativas  en  relación  coa  intención  comunicativa  do
emisor.

Recoñece  as  modalidades  asertivas,
interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,
dubitativas  e  imperativas  en  relación  coa
intención comunicativa do emisor.

X
probas específicas / resolución de exercicios
analises das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas
propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación.

Recoñece  os  erros  nas  producións  orais  e
escritas propias e alleas a partir da avaliación
e autoavaliación.

X X X Analise das producións / portfolio

CCL

CAA

CD

▪ 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.

Participa  en  proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e  películas,  obras  de
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas.

X X X

Analise das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ 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

Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de
ámbito  contextual,  textual,  oracional  e  da
palabra,  desenvolvidos  no  curso  nunha  das

X X X

Analise das producións / portfolio
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produción dos textos traballados en calquera das outras. linguas,  para  mellorar  a  comprensión  e
produción dos textos traballados en calquera
das outras.

Bloque 4. Lingua e sociedade-1ºESO

Compete
ncias
clave

Estándares Grao mínimo Trimestres Procedementos e instrumentos de avaliación

T1   T2   T3

CCL ▪ 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. 

Valora a lingua como instrumento de relación
interpersoal  e  de  sinal  de  identidade  dun
pobo.

X X X
Observación sistemática / escala de observación

probas específicas / exercicios

CCL ▪ LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia.  Coñece as linguas que se falan en Galicia. X

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

Coñece  os  territorios  que  forman  parte  da
comunidade lusófona. 

X

CCL

CD

CCEC

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

Coñece recursos en rede de lecer (literatura
de tradición oral,  música e xogos)  en lingua
galega adaptados á súa idade.

X X X

CCL ▪ 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.

Describe  a  situación  sociolingüística  de
Galicia.

X
probas específicas / exercicios
análise das producións / portfolio

CCL ▪ LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. Coñece e valora os antropónimos galegos X

CCL

CSC

▪ LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a
importancia  de  contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.

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

X
probas específicas / probas obxectivas
Intercambios orais / diario de aula

CCL ▪ LGB4.4.1.  Coñece  a  lexislación  que  regula  os  dereitos Coñece  a  lexislación  que regula  os  dereitos X
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CSC lingüísticos individuais. lingüísticos individuais.

CCL

CSC

▪ 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.

Coñece  o  que  é  un  prexuízo.  Detecta  a
presenza  prexuízos cara ao galego.

x Intercambios orais / diario de aula

CCL

CCEC

▪ LGB4.6.1.  Aprecia  as  variantes  diatópicas  do galego como
símbolo de riqueza lingüística e cultural.

Aprecia  as  variantes  diatópicas  do  galego
como  símbolo  de  riqueza  lingüística  e
cultural.

X
probas específicas / resolución de exercicios
Intercambios orais / diario de aula

CCL ▪ LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais
e utiliza os trazos propios da súa zona.

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

X

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

Coñece as principais variantes diatópicas  do
galego.

X

Bloque 5.  Educación Literaria-1ºESO

Comp.
clave

Estándares Grao mínimo Trimestres Procedementos e instrumentos de avaliación

T1   T2  T3

CCL ▪ LGLB5.1.1. 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.

Le  de  maneira  guiada,  obras  literarias  e
expón unha opinión persoal  sobre a lectura
dunha obra axeitada á idade.

Análise das producións / portfolio
observación sitemática / lista de observación

CCL ▪ LGLB5.2.1.  Compara  textos  literarios  e  non  literarios  e
describe as súas diferenzas e similitudes.

Compara  textos  literarios  e  non literarios  e
describe as súas diferenzas e similitudes.

X X X

Análise das producións / portfolio
probas específicas / resolución de exercicios
Intercambios orais / diario de aula

CCL ▪ LGLB5.2.2.  Diferencia  textos  dos  tres  grandes  xéneros  a
partir dos seus trazos característicos máis xerais.

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

X X X

CCL ▪ LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai  audicións Le  expresiva  e  comprensivamente,  fai X Análise das producións / portfolio
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de  poemas  recitados  ou  cantados,  sinala  a  temática  ou
temáticas  abordadas  e  describe  os  valores  estilísticos  dos
textos.

audicións de poemas recitados ou cantados e
sinala a temática.

observación sitemática / lista de observación
Intercambios orais / diario de aula

CCL ▪ LGLB5.4.1.  Le  expresiva  e  comprensivamente  textos
narrativos  breves  e  recoñece  a  funcionalidade  dos
elementos formais básicos.

Le  expresiva  e  comprensivamente  textos
narrativos  breves  e  recoñece  os  elementos
formais básicos.

X Análise das producións / portfolio
observación sitemática / lista de observación
Intercambios orais / diario de aula

CCL ▪ LGLB5.5.1.  Le  dramatizada  e  comprensivamente,  visiona
pezas  teatrais  e  aprecia  os  seus  compoñentes  e
procedementos máis relevantes.

Le dramatizada e comprensivamente, visiona
pezas  teatrais  e  aprecia  os  procedementos
máis relevantes.

X Lectura expresiva teatro

CCL

CCEC

▪ LGLB5.6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,
servíndose  dos  coñecementos  literarios  adquiridos  e  dos
recursos retóricos traballados na aula.

Escribe textos sinxelos de intención estética,
servíndose  de  coñecementos  literarios
adquiridos  e  dos  recursos  retóricos
traballados na aula.

x x x
Análise das producións / portfolio

CCL

CCEC

▪ LGLB5.7.1.  Describe  e  caracteriza  os  trazos  definitorios
básicos do cómic como linguaxe artística.

Describe e caracteriza  os  trazos definitorios
básicos do cómic como linguaxe artística.

X
Análise das producións / portfolio

CCL

CCEC

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

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

CCL

CCEC

▪ LGLB5.7.3.  Describe  e  caracteriza  os  trazos  definitorios
básicos da canción como linguaxe artística.

Describe  os  trazos  definitorios  básicos  da
canción como linguaxe artística.

X
probas específicas / resolución de exercicios

CCL

CCEC

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

Describe,  nunha  canción  dada,  os  seus
principais trazos definitorios.

CCL

CD

▪ LGLB5.8.1.  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.

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.

x x x
observación sitemática / lista de observación
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2ºESO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar-2ºESO

Compete
ncias
clave

Estándares Grao mínimo T1 T2 T3 Procedementos e instrumentos de avaliación

CCL

CAA

▪ 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).

Comprende o sentido global de textos orais 
informativos dos medios de comunicación 
audiovisual (reportaxes, crónicas e 
documentais)

x

Probas específicas  / Resolución de exercicios.

CCL

CAA

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

Realiza esquemas ou resumos da 
información.

CCL

CAA

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

Comprende  textos do ámbito social e 
educativo.

x X X

Probas específicas / Resolución de exercicios.
Intercambios orais / Diario de aula

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

Segue instrucións para facer tarefas de 
aprendizaxe.

CSC

CCL

▪ 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).

Coñece 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)

x x x

Intercambios orais / Diario de aula
Observación sistemática / Escala  de observación

CCL

CSC

CSIE

▪ 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.

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

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

Diferencia  as  ideas  principais  e  as
secundarias  de  noticias,  reportaxes  e
crónicas.

X

Probas específicas / Resolución de exercicios.
Intercambios orais / Diario de aulaCCL ▪ LGB1.4.2.  Compara  o  tratamento  da  mesma  noticia  en Compara o tratamento da mesma noticia en
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CAA

CSIEE

diferentes medios  de comunicación  e  extrae conclusións  a
partir das coincidencias e diferenzas atopadas.

diferentes medios de comunicación.

CSC

CAA

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

Reflexiona sobre as mensaxes con prexuízos
e discriminacións.

CCL

CAA

▪ 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.

Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta
e  recoñece  os  erros  nas  producións  orais
propias e alleas.

X X X

Intercambios orais / Diario de aula
Observación sistemática / Escala  de observación
Probas específicas /proba obxectivaCAA ▪ LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que

se poidan asociar á pronuncia galega.
Comprende  e  rexeita  os  prexuízos  que  se
poidan asociar á pronuncia galega.

CCL

CCEC

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

Asume a variante dialectal propia e utilízaa
na súa práctica habitual.

CCL

CSC

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

Ten intervencións espontáneas axeitadas á 
situación.

x x x

Observación sistemática / Escala  de observación

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

Nas súas intervencións orais respecta as 
regras básicas de morfosintaxe:  colocación 
do pronome átono, pronuncia das sete 
vogais, do n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo.

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

Emprega nas súas intervencións espontáneas
expresións galegas.

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

Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un léxico variado.

CD

CAA

CSIEE

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

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

x x x Análise das producións do alumnado / traballos 
específicos

CD ▪ LGB1.7.2.  Emprega as TIC para facer  as  súas presentacións Emprega  as  TIC  para  facer  as  súas x x x Análise das producións do alumnado / traballos 
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CCL

CSC

máis claras e atractivas visualmente. presentacións  máis  claras  e  atractivas
visualmente.

específicos

CCL

CSC

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

Intervén en debates e coloquios  do ámbito
educativo e respecta regras de interacción e
opinións alleas.

x x x Observación sistemática / Escala  de observación

CCL

CSC

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

Cínguese ao tema e atende ás instrucións da
persoa moderadora nos debates e coloquios.

CSC

CAA

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

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

CAA ▪ LGB1.9.1.  Elabora  guións  para  organizar  os  contidos  de
exposicións formais ou informais breves.

Elabora guións para exposicións orais. X x x
Tarefas resultado produto / Rúbrica

CCL

CSC

CSIEE

▪ 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.

Atende á presentación,  á  posta  en escena,
aos  xestos  e  diríxese  ao  auditorio  con
corrección.

CLL

CSC

▪ LGB1.9.3.  Incorpora  progresivamente  palabras  propias  do
nivel formal nas prácticas orais. 

Incorpora progresivamente novo léxico.

CLL

CAA

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

Adecúa a pronuncia.

CAA

CCL

▪ 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.

É consciente dos erros e trata de evitalos.

CCL

CSC

CSIEE

CCEC

▪ 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.

Participa  en  conversas  informais
intercambiando información,  expresa a  súa
opinión,  fai  invitacións  e  ofrecementos  e
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas.

x x x

Observación sistemática / Escala  de observación
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CSC

CSIEE

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

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

CCL

CSC

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

Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras
de cortesía axeitadas.

CCL

CAA

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

Analiza similitudes e diferenzas nos discursos
formais e espontáneos.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir-2ºESO

Comp.
clave

Estándares Grao mínimo T1 T2 T3 Procedementos e instrumentos de avaliación

CCL

CAA

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

Sintetiza o contido dun texto en resumos e
esquemas.

x x x

Probas específicas / Resolución de exercicios, 
proba obxectivaCCL

CAA

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

Busca o significado do léxico descoñecido e
usa  dicionarios  para  contextualizar  as
acepcións.

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

Identifica a idea principal e as secundarias.

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

Relaciona información co contexto.

CCL

CAA

▪ 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.

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

CCL

CAA

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

Contrasta os contidos dos textos analizados
cos coñecementos propios.
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CCL

CSC

▪ 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.

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

X

Probas específicas / Resolución de exercicios
Observación sistemática / Escala  de observación

CCL

CSC

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

Comprende  instrucións  escritas  que  lle
permiten  desenvolverse  en  situacións  da
vida cotiá. 

CCL

CSC

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

Comprende  normas  de  convivencia,  regras
de xogos, correspondencia escolar.

CCL

CSC

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

Comprende  textos  propios  dos  medios  de
comunicación (noticias).

X

Probas específicas / Resolución de exercicios

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

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

CCL

CD

CAA

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

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

X X X

Probas específicas / Resolución de exercicios

CCL ▪ 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.

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

CCA

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

Utiliza,  de  forma  progresivamente
autónoma, diversas fontes de información.

X X X

Observación sistemática / Escala  de observación

CCL

CD

CAA

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

Coñece  e  utiliza  habitualmente  dicionarios
impresos ou en versión dixital.

CCL ▪ LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como Coñece o funcionamento das bibliotecas, así
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CD

CAA

as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de
xeito autónomo.

como  as  bibliotecas  dixitais  e  é  quen  de
solicitar libros e vídeos de xeito autónomo.

CCL

CSC

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

Detecta mensaxes que transmiten prexuízos
e evita usos lingüísticos discriminatorios.

X X X  Observación sistemática / Escala  de observación

Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CSC

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

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

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

Elabora a súa propia interpretación sobre o
significado dun texto.

CCL

CSC

▪ LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. Respecta as opinións dos demais.

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

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

X X X Observación sistemática / Escala  de observación

Análise das producións /Traballo específico

CCL

CD

▪ LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. Usa  recursos  audiovisuais  para  rexistrar  a
voz.

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

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

X X X

Tarefas resultado produto / Rúbrica
Probas específicas /proba obxectiva

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

Adecúa  as  súas  producións  ao  rexistro
formal e educativo.

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

Elabora un texto ben cohesionado.

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

 Coñece as normas de puntuación e aplícaas.
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CCL ▪ LGB2.8.5.  Revisa  e  reescribe  o  texto  con  respecto  polas
regras ortográficas e morfolóxicas.

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

CCL

CD

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

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

CCL

CD

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

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

CCL

CD

CSC

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

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

X
Análise das producións / portfolio

CCL

CD

CSC

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

Produce, en soporte impreso ou dixital, unha
noticia.

X
Análise das producións / portfolio

CCL

CD

▪ 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.

Produce, en formato papel ou dixital, textos
educativos: cuestionarios, resumos, informes
de tarefas,  descricións e explicacións sobre
contidos das materias curriculares.

X X X
Análise das producións / portfolio

CCL

CD

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

Produce,  en  formato  papel  ou  dixital,
escritos  narrativos e descritivos.

X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

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

Sintetiza e resume narracións e descricións
sen parafrasear o texto resumido.

CCL

CD

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

Usa  as  TIC:  procesadores  de  texto,
programas  de  presentación,  dicionarios
electrónicos,  e  correctores  para  revisar  e
mellorar os escritos.

X X X  Observación sistemática / Escala  de observación

CCL ▪ LGB.2.14.1.  Describe  os  valores  da  escritura  como Valora  a  escritura  como  instrumento  de X X X  Observación sistemática / Escala  de observación
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CSC

CCEC

instrumento  de  comunicación  social  fundamental  para
comunicar  experiencias  e  para  adquirir  e  transmitir
coñecementos.

comunicación,  para  comunicar  experiencias
e para adquirir e transmitir coñecementos.

Bloque 3. Funcionamento da lingua-2ºESO

Compete
ncias
clave

Estándares Grao mínimo
Trimestre

Procedementos e instrumentos de avaliación
T1  T2  T3

CCL

CCC.

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

Utiliza  un  vocabulario  preciso  para
expresarse  con  claridade  nun  rexistro
axeitado á situación comunicativa.

X X X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CAA

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

Pronuncia  correctamente  os  fonemas
propios da lingua galega.

X X X Intercambios orais / diario de aula
Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CAA

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

Obtén,  de  xeito  guiado,  información
lingüística  de  dicionarios,  en  diferentes
soportes, e doutras obras de consulta.

x x x Observación sistemática / escala de observación

CCL

CD

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

Completa  e  transforma  textos  orais  ou
escritos  de  maneira  adecuada  e  correcta
atendendo ás normas.

x x x Análise das producións / portfolio

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

Aplica,  segundo  o  seu  nivel,  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

X X X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

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

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

X X X

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

Usa  correctamente  a  puntuación  para  a
cohesión textual.

X X X Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CAA

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

Coñece  e  utiliza  adecuadamente
substantivos  e  formas  verbais  na
comprensión  e produción de textos orais  e

X X X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva
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escritos.

CCL

CAA

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

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

X X X

CCL

CAA

▪ 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.

Usa  distintos  tipos  de  conectores  e
mecanismos  gramaticais  e  léxicos  que  lle
proporcionan cohesión a un texto.

X X X Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL ▪ LG3.8.2.  Utiliza  os  elementos  lingüísticos  para  a  cohesión
interna.

Utiliza  os  elementos  lingüísticos  para  a
cohesión interna.

X X X

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

Completa, transforma e elabora enunciados
correctamente atendendo aos compoñentes
sintácticos. 

Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CAA

▪ 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.

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

X X X
Observación sistemática / escala de observación

CCL

CAA

▪ 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.

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 o plurilingüismo.

X X X

Observación sistemática / escala de observación

CCL

CAA

▪ 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.

Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  nunha
das  linguas,  para  intentar  mellorar  a
comprensión  e  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

X X X
Observación sistemática / escala de observación
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Bloque 4. Lingua e sociedade-2ºESO

Competen
cias clave

Estándares Grao mínimo Trimestre Procedementos e instrumentos de avaliación

T1  T2  T3

CCL ▪ 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. 

Valora  a  lingua  como  medio  de  relación
interpersoal  e  de  sinal  de  identidade  dun
pobo. 

X X X Observación sistemática / escala de observación
Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CSC

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

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

X Probas específcas / resolución de exercicios

CCL

CSC

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

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

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

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

CCL

CCEC

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

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

CCL

CCEC

CD

▪ 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.

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 da lusofonía.

X X X
Observación sistemática / escala de observación
Análise das producións / portfolio

CCL ▪ 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.

Describe  a  situación  sociolingüística  de
Galicia a partir do estudo do seu concello e
comarca.

X Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

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

CSC

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

Coñece  as  principais  iniciativas
normalizadoras do centro.

X

Observación sistemática / escala de observación
Análise das producións / portfolio

CCL

CSC

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

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

CCL

CSC

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

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

X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CSC

▪ 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.

Coñece  o  que  é  un  prexuízo.  Detecta  a
presenza de prexuízos cara ao galego na súa
práctica lingüística e na do seu contorno.

X Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

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

Identifica e clasifica as variantes diafásicas do
galego.

X
Probas específicas / resolución de exercicios, 
proba obxectiva

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

Identifica  nas  súas  producións  os  trazos
propios da xerga estudantil.

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

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

CCL

CSC

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

Rexeita  os  prexuízos  sobre  as  variedades
dialectais e utiliza os  trazos propios  da súa
zona.
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Bloque 5.  Educación Literaria-2ºESO

Compete
ncias
clave

Estándares Grao mínimo Trimestre Procedementos e instrumentos de avaliación

T1  T2  T3

CCL ▪ 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.

Expón unha opinión persoal sobre a lectura
dunha obra axeitada á idade.

X X X Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

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

Describe  o  uso  dos  elementos  propios  de
cada  xénero  literario  e  o  uso  estético  da
linguaxe nos textos literarios.

CCL ▪ 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.

Le  comprensivamente  e  fai  audicións  de
poemas recitados ou cantados e determina o
tema  principal,  a  estrutura  xeral  e   os
principais recursos estilísticos.

X Análise das producións / portfolio

CCL ▪ 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.

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

X Análise das producións / portfolio

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

Le dramatizada e comprensivamente, visiona
pezas  teatrais  e  recoñece  os  compoñentes
característicos do teatro.

X Análise das producións / portfolio

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

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

X Probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva

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

Compara  textos  pertencentes  ao  mesmo
xénero pero a diferentes subxéneros.

X X X

CCL ▪ LGB.5.6.1.  Analiza  textos  literarios,  de  maneira  guiada, Analiza textos literarios, de maneira guiada. X X X Análise das producións / portfolio
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identifica os  trazos dos  subxéneros  e  a  funcionalidade  dos
recursos retóricos.

Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CCEC

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

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

X X X Tarefas resultado produto /rúbrica
Análise das producións / portfolio

CCL

CCEC

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

Describe  os  trazos  definitorios  básicos  da
linguaxe cinematográfica.

X Probas específicas / resolución de exercicios

CCL

CCEC

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

Describe  os  principais  trazos  da  linguaxe
cinematográfica.

X

CCL

CD

▪ 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.

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.

X X X Observación sistemática / escala de observación
Análise das producións / portfolio
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3ºESO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar-3ºESO

Comp.
clave

Estándares Grao mínimo para 3º Trimestre Procedementos  e instrumentos de avaliación

T1   T2 T3

CCL ▪ 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).

Comprende  o  sentido  global  e  identifica  a
estrutura de entrevistas e noticias.

X X X
Análise das producións /portfolio
Probas específicas / exercicios

CCL ▪ LGB1.1.2.  Interpreta  textos  orais  e  traslada  a  información
relevante a esquemas ou resumos.

Interpreta  textos  orais  e  traslada  a
información  relevante  a  esquemas  ou
resumos.

CCL

CAA

▪ LGB1.2.1.  Diferencia  as  ideas principais  e as  secundarias  e
identifica a intención comunicativa de programas de carácter
informativo: noticias, reportaxes e crónicas.

Diferencia  as  ideas  principais  e  as
secundarias   de  programas  de  carácter
informativo.

X X X

Análise das producións /portfolio
Probas específicas / exercicios
Intercambios orais /diario de aula
Observación sistemática /escala de observación

CCL

CAA

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

Compara o tratamento da mesma noticia en
diferentes medios de comunicación 

CCL

CSC

▪ LGB1.2.3.  Reflexiona  sobre  as  mensaxes  e  rexeita  usos
lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións.

Reflexiona sobre as mensaxes que implican
prexuízos e discriminacións.

CCL ▪ 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.

Identifica  as  ideas  principais  e  secundarias
dun texto oral expositivo ou argumentativo.

X X

Análise das producións /portfolio
Probas específicas / exercicios, probas obxectivas
Intercambios orais /diario de aula

CCL ▪ LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. Recoñece a intención comunicativa de textos

CCL

CAA

▪ LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. Diferencia as explicacións dos argumentos.

CCL ▪ LGB1.4.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  tese  e  os Identifica  a  tese  e  os  argumentos  dos X X
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CCA argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro
do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo.

debates, relatorios e mesas redondas dentro
do ámbito educativo e elabora un esquema
ou resumo.

Análise das producións /portfolio
Probas específicas / exercicios, probas obxectivas
Intercambios orais /diario de aula

CCL

CSC

▪ LGB1.4.2.  Recoñece  os  procedementos  lingüísticos  para
manifestarse a favor ou en contra.

Recoñece  os  procedementos  lingüísticos
para manifestarse a favor ou en contra.

CCL

CAA

CSC

▪ 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).

Intervén  na  quenda  que  lle  corresponde,
respecta as opinións e recoñece e rexeita a
linguaxe discriminatoria.

X X X
Análise das producións propias /portfolio

Observación sistemática /escala de observación

CCL

CSC

CSIEE

▪ 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.

Recoñece a  importancia  entoación,  pausas,
ton, timbre, volume e a linguaxe non verbal.

CCL

CAA

▪ 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.

Aprecia  a  emisión  dunha  pronuncia  galega
correcta e recoñece erros de produción oral
propia e allea.

Análise das producións propias /portfolio

Observación sistemática /escala de observación

CAA ▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que
se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega.

Comprende  e  rexeita  os  prexuízos  que  se
poidan  asociar  á  maneira  de  pronunciar  a
lingua galega.

CCL

CCEC

▪ LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a
variedade habitual do seu contexto.

Usa a variante dialectal propia.

CCL

CSC

▪ 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.

Participa  activamente  en  debates  ou
coloquios, respecta as regras de interacción,
manifesta as súas opinións e respecta as dos
demais.

X X

Análise das producións propias /portfolio

Observación sistemática /escala de observación

CCL

CSC

▪ LGB1.7.2.  Cínguese  ao  tema,  non  divaga  e  atende  ás
instrucións do moderador nos debates e coloquios.

Cínguese ao tema e atende ás instrucións do
moderador/a nos debates e coloquios.

CAA ▪ LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas.  Avalía as intervencións propias e alleas
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CCL

CSC

▪ 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.

Respecta as quendas de palabra,  o espazo,
xesticula  de  xeito  adecuado,  escoita  os
demais  e  usa  fórmulas  de  saúdo  e
despedida.

CAA ▪ LGB1.8.1.  Elabora  guións  para  organizar  os  contidos  de
exposicións formais ou informais breves.

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

X X X

Análise das producións /portfolio
tarefas resultado produto /rúbricaCCL ▪ 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). 

Participa  nas  intervencións  orais
espontáneas  ou  formais  respectando  a
colocación do pronome átono,  a pronuncia
das  sete  vogais,  o  n  velar  e  o  fonema
fricativo palatal xordo. 

CCL ▪ LGB1.8.3.  Emprega  nas  intervencións  orais  expresións
propias  do  galego:  infinitivo  conxugado  e  fraseoloxía
adecuada.

Emprega  nalgún  contexto  lingüístico
concreto o infinitivo conxugado e fraseoloxía
adecuada.

CCL

CSC

CSIEE

▪ 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.

Atende  á  presentación,  aos  xestos  e  á
mirada  e  diríxese  ao  auditorio
axeitadamente.

CCL ▪ LGB1.8.5.  Emprega nas intervencións orais  espontáneas  un
léxico rico e variado.

Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un léxico rico e variado.

CCL

CAA

▪ LGB1.8.6.  Adecúa  a  súa  pronuncia  á  finalidade da práctica
oral.

Mostra  unha pronuncia adecuada.

CAA

CCL

▪ 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.

Recoñece a avalía erros nos discursos orais
propios e alleos e trata, progresivamente, de
evitalos

CCL

CSC

CSIEE

▪ LGB1.9.1.  Participa  en  conversas  informais  nos  que
intercambia información e expresa a súa opinión.

Participa  en  conversas  informais  nos  que
intercambia  información  e  expresa  a  súa
opinión.

X X X
Análise das producións /portfolio
Observación sistemática / lista de observación
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CCEC

CSC

CSIEE

▪ LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida
cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.

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

CCL

CSC

▪ LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas  de tratamento e as regras de
cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa.

Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras
de cortesía axeitadas ao destinatario.

CCL ▪ LGB1.9.4.  Realiza  e  explica  resumos  ou  exposicións
educativas sinxelas.

Realiza  e  explica  resumos  ou  exposicións
educativas sinxelas.

CD

CAA

CSIEE

▪ LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para
seleccionar  contidos  relevantes  e  incorporalos  ás  súas
producións.

Consulta  os  medios  de información  dixitais
para seleccionar contidos e incorporalos, de
xeito guiado, ás súas producións.

X X X

Análise das producións /portfolio
Observación sistemática / lista de observación

CD

CCL

CSC

▪ LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións
máis claras e atractivas visualmente.

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

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir- 3ºESO

Comp

 clave Estándares de aprendizaxe Grao mínimo para 3º

Trimestre
Procedementos e instrumentos de avaliación

T1  T2  T3

CCL

CAA

▪ LGB2.1.1.  Usa  técnicas  de  síntese  do  contido  dos  textos:
subliñados, esquemas e resumos.

Usa  técnicas  de  síntese  do  contido  dos
textos: subliñados, esquemas e resumos.

X X X
Probas específicas / resolución de exercicios
análise das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB2.1.2.  Usa  técnicas  de  ampliación  e  organización  da
información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais.

Usa técnicas de organización da información:
táboas, cadros e mapas conceptuais

CCL

CAA

▪ LGB2.1.3.  Busca  e  asimila  o  significado  de  palabras  do
rexistro  formal  e  incorpóraas  progresivamente  ao  seu
vocabulario.

Busca o significado de palabras  do rexistro
formal  e  incorpóraas  progresivamente  ao
seu vocabulario.
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CCL

CAA

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

Comprende o sentido global do texto.

CCL

CSC

▪ LGB2.2.1.  Comprende  e  interpreta  textos  propios  da  vida
cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión
e regulamentos.

Comprende  e  interpreta  textos  propios  da
vida  cotiá  e  das  relacións  sociais:
convocatorias e regulamentos.

X
Probas específicas / resolución de exercicios
análise das producións / portfolio

.CCL ▪ 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).

Identifica  os  trazos  característicos  dun
escrito (tipografía, distribución de espazos e
escollas  léxicas)  coa  tipoloxía  textual
(convocatoria e regulamentos).

CCL

CSC

▪ LGB2.3.1.  Comprende  e  interpreta  textos  xornalísticos,
fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes.

Comprende e interpreta textos xornalísticos,
fundamentalmente entrevistas.

X
Probas específicas / resolución de exercicios
Análise das producións / portfolio

CCL

CSC

▪ LGB2.3.2.  Distingue  entre  os  contidos  informativos  e  as
opinións que se expresan nos textos xornalísticos.

Distingue progresivamente entre os contidos
informativos e as opinións que se expresan
nos textos xornalísticos.

CCL

CAA

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

Comprende  e  interpreta  textos  propios  do
ámbito  educativo,  especialmente  os
expositivos e explicativos elaborados a partir
da información obtida nas bibliotecas.

X X X

Probas específicas / resolución de exercicios
análise das producións / portfolio

CCL

CAA

CD

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

Consulta  fontes  xerais  (enciclopedias)  para
ampliar  a  información  e  mellorar  o
coñecemento da mensaxe.

CCL

CAA

▪ LGB2.4.3.  Interpreta,  deduce  e  explica  a  información  que
aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais.

Interpreta,  deduce  e  explica  a  información
que aparece en mapas conceptuais

CCL

CAA

▪ LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema
xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos.

Interpreta  o  sentido  global  e  compón  o
esquema xerarquizado  das  ideas  de  textos
expositivos e explicativos.

X

Probas específicas / resolución de exercicios
análise das producións / portfolio

CCL ▪ LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes
escritas e a intención do emisor.

Identifica  progresivamente  a  estrutura
comunicativa  das  mensaxes  escritas  e  a
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intención do emisor

CCL

CAA

CD

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

Aplica con pautas  o sistema de procura na
biblioteca e nos buscadores de internet para
obter e seleccionar información.

X X X
Observación sistemática / lista de observación
Análise das producións / portfolio

CCL ▪ LGB2.7.1.  Identifica  e  expresa  posturas  de  acordo  e
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.

Expresa  posturas  de  acordo  e  desacordo
sobre aspectos parciais ou globais dun texto. Observación sistemática / lista de observación

Análise das producións / portfolio

CCL

CSC

▪ LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten
prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

Recoñece  usos  lingüísticos  que  transmiten
prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

CCL ▪ LGB2.8.1.  Le  en  voz  alta,  de  xeito  fluído  e  respecta  a
fidelidade ao texto.

Le en voz alta de xeito bastante fluído. X X X

Observación sistemática / lista de observación
Análise das producións / portfolioCCL ▪ 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.

Emprega paulatinamente a dicción e o ritmo
axeitado á lectura do texto.

CCL

CSC

CD

▪ 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.

Produce, en formato papel ou dixital, textos
da  vida  cotiá  ou  das  relacións  sociais,
segundo os modelos propostos na aula.

X
Observación sistemática / lista de observación
Análise das producións / portfolio

CCL

CD

▪ LGB2.10.1.  Produce,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos
xornalísticos,  fundamentalmente,  entrevistas,  crónicas,
reportaxes.

Produce,  en  soporte  impreso  ou  dixital
entrevistas.

X
Observación sistemática / lista de observación
Análise das producións / portfolio

CCL

CD

▪ 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. 

Produce,  en  soporte  impreso  ou  dixital,
textos expositivos e explicativos elaborados
a  partir  de  información  obtida,  de  xeito
guiado,  en  bibliotecas  e  outras  fontes  de
información. 

X x

CCL

CD

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

Usa  correctamente  índices,  paxinación  e
organización de títulos.
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CCL

CAA

▪ 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.

Planifica  a  composición  dos  escritos  para
redactar progresivamente textos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.

X X X Tarefas resultado produto / Rúbrica

CCL

CAA

▪ LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou
mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos.

Redacta  borradores  ou  esquemas  para
planificar e organizar os seu escritos.

CCL

CAA

CD

▪ LGB2.12.3.  Consulta  fontes  de  información  en  distintos
soportes  para  seleccionar  contidos  relevantes  que
posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.

Consulta fontes de información en distintos
soportes  para  seleccionar  contidos
relevantes incorporará ao seu escrito.

CCL

CSC

▪ LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función
da situación comunicativa e do ámbito de uso.

Utiliza o rexistro lingüístico adecuado. 

CCL ▪ LGB2.12.5.  Usa  elementos  lingüísticos  e  discursivos  para
alcanzar  a  coherencia  e  cohesión  interna  (conectores  e
tratamento de formas verbais).

Usa  elementos  lingüísticos  para  mellorar
progresivamente a coherencia e cohesión.

CCL

CAA

▪ 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).

Revisa  os  textos  de  xeito  gradual  para
resolver  dificultades  de  contido,  cuestións
tipográficas, ortográficas e gramaticais.

CCL

CD

▪ 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.

Usa as de xeito progresivo procesadores de
textos e correctores ortográficos.

X X X Observación sistemática / lista de observación
Análise das producións / portfolio

CCL

CSC

CCEC

CD

▪ 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.

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.

X X X
Observación sistemática / lista de observación
Análise das producións / portfolio
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Bloque 3. Funcionamento da lingua-3ºESO

Compe-
tencias
clave

Estándares Grao mínimo para 3º Trimestre Procedementos e instrumentos de avaliación

T1  T2 T3

C  CL

C  AA

▪ LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en
contextos comunicativos de uso formal da lingua.

Selecciona  paulatinamente  o  léxico  en
contextos  de uso formal da lingua.

X X X Probas específicas / resolución de exercicios
análise das producións / portfolio

CCL

CCA

▪ LGB3.2.1.  Produce  textos  orais  e  escritos  de  diferentes
xéneros  cun  correcto  uso  das  distintas  categorías
gramaticais.

Produce textos orais e escritos de diferentes
xéneros  cun  uso  correcto  das  distintas
categorías gramaticais.

X X X Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
análise das producións / portfolio

CCL

CCA

▪ LGB3.2.2.  Identifica  e  explica  os  usos  e  valores  das
categorías  gramaticais  relacionándoas  coa  intención
comunicativa e a tipoloxía textual.

Emprega as  categorías  gramaticais  nas  súas
producións.

CCL

CCA

▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación
de palabras.

Recoñece os procedementos de creación de
palabras.

X
Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
análise das producións / portfolio

CCL

CCA

▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos
de creación.

Crea  palabras  novas  utilizando  os
procedementos de creación.

CCL

CAA

▪ LGB3.4.1.  Recoñece  e  usa  adecuadamente  a  fonética  da
lingua galega.

Usa  adecuadamente  a  fonética  da  lingua
galega.

X X X Probas específicas / resolución de exercicios
análise das producións / portfolio

CCL

CD

▪ LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta
en diferentes soportes, resolve as súas dúbidas sobre o uso
correcto da lingua e progresa na aprendizaxe.

Utiliza os dicionarios e resolve dúbidas sobre
o uso correcto da lingua.

X X X Observación sistemática / lista de observación

CCL

CAA

▪ LGB3.6.1.  Emprega  textos  orais  e  escritos  e  respecta  as
normas gramaticais. 

Emprega textos orais e escritos e respecta as
normas gramaticais. 

X X X Intercambios orais /diario de aula
análise das producións / portfolio

CCL ▪ LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. Revisa os textos para puntuar correctamente. X X X Probas específicas / resolución de exercicios
Análise das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB3.8.1.  Recoñece  e  explica  nos  textos  as  funcións
sintácticas  oracionais  e  diferenza  os  elementos  que  as

Recoñece   as  principais  funcións  sintácticas
oracionais.

X
Probas específicas / resolución de exercicios
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desempeñan.

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

Usa  progresivamente  distintos  conectores
que lle achegan cohesión a un texto.

X X X Probas específicas / resolución de exercicios
Análise das producións / portfolio

CCL ▪ 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.

Determina o tema e a estrutura de diferentes
textos.

Elabora textos seguindo os modelos.

X X X
Análise das producións / portfolio

CLC

CSC

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

Interpreta  o  sentido  de  textos  orais  e
escritos.

Lectura e análise de textos
Probas específicas / resolución de exercicios

CCL

CAA

CD

▪ 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.

Participa  en  proxectos  nos  que  se  utilizan
varias linguas e valora as competencias que
posúe como persoa plurilingüe.

X X X

Análise das producións / portfolio
Observación sistemática / lista de observación

CCL

CAA

▪ LGB13.1.  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.

Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  para
mellorar  progresivamente  a  comprensión  e
produción dos textos en outras linguas.

X X X
Análise das producións / portfolio
Observación sistemática / lista de observación

Bloque 4. Lingua e sociedade-3ºESO

Competenci
as clave

Estándares Grao mínimo para 3º T1 T2 T3 Intrumentos e procedementos de avaliación

CCL

CSC

▪ 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.

Valora  a  lingua  como  medio  de  relación
interpersoal  e  de  sinal  de  identidade  dun
pobo.

X X X
Observación sistemática / lista de observación
Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
Análise das producións /portfolioCCL ▪ LGB4.1.2.  Distingue  entre  bilingüismo  e  diglosia  e  aplica Distingue entre bilingüismo e diglosia.
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estes termos de forma axeitada á realidade galega.  

CCL

CSC

▪ 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.

Valora  o  plurilingüismo  como  expresión  da
riqueza cultural.

CCL ▪ LGB4.1.4.  Coñece  as  linguas  que  forman  parte  da  nosa
familia lingüística.

Coñece as linguas que forman parte da nosa
familia lingüística.

CCL

CSC

▪ LGB4.1.5.  Coñece  os  territorios  que  forman  parte  da
comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e
económica galega. 

Coñece  os  territorios  que  forman  parte  da
comunidade lusófona.

CCL

CSC

CD

▪ LGB4.1.6.  Incorpora  á  súa  práctica  cotiá  os  principais
recursos  da  rede  en  lingua  portuguesa  (buscadores  e
enciclopedias).

Incorpora á súa práctica cotiá algúns recursos
da rede en lingua portuguesa (buscadores e
enciclopedias).

CCL

CSC

▪ LGB4.2.1.  Describe e analiza a situación sociolingüística  de
Galicia.

Describe e analiza a situación sociolingüística
de Galicia.

X
Observación sistemática / lista de observación
Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
Análise das producións /portfolio

CCL

CSC

CD

▪ LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a
idade das persoas.

Analiza  gráficas  sobre  o  uso  do  galego
segundo a idade das persoas.

CCL ▪ LGB4.2.3.  Identifica  os  castelanismos  nas  producións
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso.

Identifica  os  castelanismos  nas  producións
lingüísticas  e  depura  gradualmente  o  seu
propio discurso.

CCL

CSC

▪ LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da
lingua galega.

Coñece  as  principais  iniciativas
normalizadoras da lingua galega.

Observación sistemática / lista de observación

Análise das producións /portfolio
CCL ▪ LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o

proceso normalizador do galego.
Comprende o concepto normalización.

CCL

CSC

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a
importancia  de  contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.

 Analiza  a  súa  propia  práctica  lingüística
dentro do proceso de normalización.
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CCL ▪ LGB4.4.1.  Recoñece  os  principias  elementos  na  orixe  e
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.

Recoñece os principais elementos na orixe e
formación  da  lingua  galega  desde  os  seus
inicios ata 1916.

X X X

Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
Análise das producións /portfolio

CCL

CSC

▪ LGB4.4.2.  Recoñece  os  acontecementos  relevantes  da
historia  social  da  lingua  galega  desde  os  seus  inicios  ata
1916.

Recoñece  os  acontecementos  relevantes  da
historia social da lingua galega desde os seus
inicios ata 1916.

CCL

CSC

▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da
historia  social  da  lingua  galega  desde  os  seus  inicios  ata
1916.

Identifica as causas dos feitos máis relevantes
da historia  social  da lingua galega desde os
seus inicios ata 1916

CCL

CSC

▪ LGB4.4.4.  Identifica  as  consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes da historia social da lingua galega desde os seus
inicios ata 1916.

Identifica  as  consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes da historia social da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916

CCL

CSC

CD

▪ 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.

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

CSC

▪ LGB4.5.1.  Coñece  a  lexislación  estatal  e  autonómica  que
regula a utilización do galego e a súa promoción.

Coñece  a  lexislación  estatal  e  autonómica
que regula a utilización do galego.

X
Análise das producións /portfolio

CCL

CSC

▪ 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.

Coñece  o  que  é  un  prexuízo  e  detecta
gradualmente a presenza de prexuízos na súa
práctica lingüística e na do seu contorno.

X
Análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGB4.7.1.  Identifica  e  clasifica  as  variantes  diastráticas  do
galego.

Identifica e clasifica as variantes diastráticas
do galego.

X
Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
Análise das producións /portfolioCCL

CSC

▪ LGB4.7.2.  Recoñece  os  trazos  da  variedade  estándar  da
lingua galega e valóraa como variante unificadora.

Recoñece os trazos da variedade estándar da
lingua galega.

CCL

CSC

▪ LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais
e utiliza os trazos propios da súa zona.

Rexeita  os  prexuízos  sobre  as  variedades
dialectais  e  utiliza  os  trazos propios  da súa
zona.
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Bloque 5. Educación literaria-3ºESO

Comp
clave

Estándares Grao mínimo para 3º Trimestre Procedementos e instrumentos de avaliación

T1  T2  T3

CCL ▪ LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura
galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.

Identifica as  distintas  épocas  e períodos  da
literatura  galega  desde  as  súas  orixes  na
Idade Media ata 1916.

X X X
Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
Análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGLB5.1.2.  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.

Comprende as distintas épocas e períodos da
literatura  galega  desde  a  Idade  Media  ata
1916.

CCL ▪ LGLB5.2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios  razoados,  textos
representativos  da  literatura  galega  desde  a  Idade  Media  ata
1916 para a súa lectura.

Selecciona,  de  xeito  guiado,  textos
representativos da literatura galega desde a
Idade Media ata 1916 para a súa lectura.

X X X
Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
Análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGLB5.2.2.  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.

Le   obras  ou  textos  representativos  da
literatura  galega  desde  a  Idade  Media  ata
1916 e resume o seu contido.

CCL ▪ 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.

Comenta,  de forma guiada, textos de obras
da literatura galega desde a Idade Media ata
1916.

CCL ▪ LGLB5.2.4.  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).

Compara  textos  literarios  dunha  mesma
época ou período ou de diferentes épocas e
períodos.

CCL ▪ LGLB5.3.1.  Le  expresiva,  comprensiva  e/ou  dramatizadamente
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos
da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.

Le  comprensivamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos da literatura galega desde a

X X X
Probas específicas / resolución de exercicios, 
probas obxectivas
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Idade Media ata 1916. Análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGLB5.3.2.  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.

Participa con proveito de audicións de textos
narrativos,  poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos da literatura galega desde a
Idade Media ata 1916.

CCL ▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos
que se describen e analizan textos representativos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916.

Elabora  traballos  sinxelos  individual  e/ou
colectivamente,  nos  que  se  analizan  textos
representativos da literatura galega desde a
Idade Media ata 1916.

X X X

Análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGLB5.5.1.  Consulta  fontes  de  información  básicas  para  a
realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas.

Consulta fontes de información básicas para
a realización de traballos sinxelos.

X X X
Observación sistemática /lista de cotexo
Análise das producións /portfolio

CCL

CD

▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a
realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes.

Emprego de diferentes recursos básicos das
TIC para a realización de traballos sinxelos.

CCL

CCEC

▪ LGLB5.6.1.  Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria
partindo das características dos traballados na aula.

Crea ou recrea textos sinxelos  de intención
literaria  partindo  das  características  dos
traballados na aula.

X X X

Observación sistemática /lista de cotexo
Análise das producións /portfolio

CCL

CCEC

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de
comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos.

Desenvolve  o  gusto  pola  escrita  como
instrumento de comunicación.
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4ºESO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar-4ºESO

Com.
clave Estándares Grao mínimo

Trimestre
Procedementos e instrumentos de avaliación

T1  T2  T3

CCL ▪ 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.

Comprende o sentido global  de textos orais
dos medios de comunicación audiovisuais.

X Medios comunicación 

Análise de producións / portfolio
Intercambios orais / Diario de aula
Probas específicas /proba obxectiva

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

Distingue nas mensaxes orais, o tema e a idea
principal.

CCL

CAA

▪ 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.

Expresa  a  súa  opinión  sobre  o   contido  de
noticias, debates procedentes dos medios de
comunicación.

CCL

CAA

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

Distingue  a  persuasión  en  mensaxes
publicitarias orais.

X

Análise de producións / portfolio
Probas específicas / resolución de exercicios 

CCL

CSEIEE

▪ 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).

Recoñece  os  elementos  verbais  dos  textos
orais:  xogos  fónicos,   concisión  e  léxico
connotativo e atractivo para o receptor.

CLL

CCEC

▪ 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.

Analiza  a  imaxe  e  o  son  en  anuncios
publicitarios.

CCL

CAA

▪ 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.

Identifica  a  tese  e  os  argumentos  dos
debates,  relatorios  e  mesas  redondas  do
ámbito educativo e elabora un esquema ou
resumo.

X X X  
Análise de producións / portfolio
Probas específicas / resolución de exercicios 

CCL ▪ LGB1.3.2.  Recoñece  os  procedementos  lingüísticos  para
manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura.

Recoñece os procedementos lingüísticos para
manifestarse  a  favor  ou  en  contra  dunha
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CSC opinión ou postura.

CCL ▪ 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.

Identifica a idea principal e as secundarias, de
calquera  texto  oral,  formal  ou  informal,
producido  na  variante  estándar  ou  en
calquera das variedades dialectais.

X X X
Análise de producións / portfolio

CCL ▪ LGB1.5.1.  Identifica  os  recursos  que  proporcionan  adecuación,
coherencia e cohesión ao discurso.

Identifica  os  recursos  que  proporcionan
adecuación,  coherencia  e  cohesión  ao
discurso.

X X X
Probas específicas /proba obxectiva
Análise de producións / portfolio
Observación sistemática / lista de cotexo

CCL

CSC

▪ LGB1.5.2.   Coñece  e  aplica  as  normas  que  rexen a  cortesía  na
comunicación oral e respecta as opinións alleas

Coñece  e  aplica  as  normas  que  rexen  a
cortesía na comunicación oral  e respecta as
opinións alleas.

CCL

CSC

CSIEE

▪ 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.

Recoñece  a  importancia  da  entoación,
pausas,  ton,  timbre  e  volume  así  como  da
linguaxe  corporal  adecuada:  mirada  e
posición do corpo.

CCL

CAA

▪ 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. 

Recoñece  unha  pronuncia  galega  correcta,
identifica os erros na produción oral allea e
produce  discursos  orais  que  respectan   a
fonética da lingua galega. 

X X X
Análise de producións / portfolio
Observación sistemática / lista de cotexo

CAA

CSC

▪ LGB1.6.2.  Recoñece  e  rexeita  argumentadamente  os  prexuízos
que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega.

Recoñece os prexuízos que se poidan asociar
á pronuncia propia da lingua galega.

CCL

CCEC

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

Usa  a  variante  dialectal  propia  e  asúmea
como a variedade habitual do seu contexto.

CLL

CSC

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

Produce textos orais espontáneos, adecuadas
á  situación  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.

X X X

observación sistemática / lista de cotexo

intercambios orais / diario de aula

Probas específicas / resolución de exercicios 

CCL ▪ 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

Participa en intervencións orais espontáneas
respectando a colocación do pronome átono,
a pronuncia das sete vogais, do n velar e do
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palatal xordo). fonema fricativo palatal xordo.

CCL ▪ LGB1.7.3.  Emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas
expresións propias  do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía
adecuada.

Emprega nas intervencións orais espontáneas
o infinitivo conxugado e fraseoloxía.

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

Emprega nas intervencións orais espontáneas
un léxico variado.

CCL

CAA

▪ LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes
discriminatorias que proveñen dos medios de comunicación.

Reflexiona ante as mensaxes discriminatorias
que proveñen dos medios de comunicación.

X X X

Probas específicas /proba obxectiva

observación sistemática / lista de cotexo

intercambios orais / diario de aula
CCL

CSC

▪ LGB1.8.2.  Rexeita  argumentadamente  os  usos  lingüísticos  que
levan implícitos prexuízos ou discriminacións.

Rexeita  os  usos  lingüísticos  que  levan
implícitos prexuízos ou discriminacións.

CAA

CCL

▪ LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os
borradores e esquemas.

Planifica  a  produción  oral,  estrutura  o
contido  e  revisa  os  borradores  e esquemas
con pautas que recibe.

X X X
Probas específicas /proba obxectiva
Tarefas resultado produto / rúbrica

CCL ▪ LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con
corrección gramatical.

Presenta  os  contidos  de  forma  clara  e
ordenada e con corrección gramatical.

CCL ▪ LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. Utiliza  o  rexistro  adecuado  á  situación
comunicativa. 

CCL

CSC

CSIEE

▪ 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.

Emprega  axeitadamente  a  entoación,
pronuncia  axeitada,  pausas,  ton,  timbre,
volumemirada e posición do corpo.

CD

CAA

CCL

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

Emprega  as  TIC  para  documentarse
bibliograficamente,  revisar  gramaticalmente
o  texto  e  elaborar  unha  presentación
atractiva.
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CCL

CAA

▪ 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.

Recoñece erros  (repeticións,  pobreza léxica,
erros  fonética  e  entoación  inadecuada)  nos
discursos  propios  e  alleos  para  evitalos  nas
súas producións.

X X X
 observación sistemática / escala de observación

CCL

CAA

▪ LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de  forma  comprensible  e
convincente  e  comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.

Desenvolve  argumentos  de  forma
comprensible.

X X X

observación sistemática / escala de observación

intercambios orais / diario de aula
CCL

CSC

▪ 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.

Aplica  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na
comunicación oral, respecta as quendas e as
opinións alleas e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

X X X

CCL

CSC

CSIEE

CCEC

▪ 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.

Desenvólvese  en  situacións  que  xorden  na
vida  diaria  así  como  noutras  de  estudo  ou
traballo e participa en conversas informais.

X X X

Observación sistemática/escala de observación

intercambios orais / diario de aula

CCL

CAA

CSC

CSIEE

▪ 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.

Identifica a importancia da lingua oral como
un instrumento útil na aprendizaxe, así como
para relacionarse cos demais e enriquecerse
como persoa.

X X X

Observación sistemática/escala de observación

intercambios orais / diario de aula

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir-4ºESO

Com.
clave

Estándares Grao mínimo Trimestre
Procedementos  e instrumentos de avaliación

T1  T2 T3

CCL

CAA

▪ LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do
contido (resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais).

Emprega  resumos,  cadros  e  esquemas  para
analizar o contido.

Probas específicas /proba obxectiva
Análise das producións / portfolio

CCL ▪ LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais
e  léxicos)  e  recursos  alleos  (dicionarios  e  outras  fontes  de

Aplica  os  coñecementos  lingüísticos,
dicionarios e outras fontes de documentación
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documentación) para solucionar problemas de comprensión. para solucionar problemas de comprensión. Probas específicas / resolución de exercicios

CCL ▪ LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun
texto.

CCL ▪ LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos
explícitos e implícitos.

Deduce información global do texto.

CCL

CAA

▪ LGB2.1.5.  Entende o significado de palabras  propias  do rexistro
culto e incorpóraas ao seu discurso.

Entende o significado de palabras propias do
rexistro culto.

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

Identifica o tema de escritos propios da vida
cotiá  relacionados  co  ámbito  laboral,
administrativo e comercial.

X

Análise das producións / portfolio

CCL

CSC

▪ 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).

Comprende  textos  propios  da  vida  cotiá:
currículo,  solicitude  ou  instancia  e  impreso
administrativo de reclamación.

CCL

CD

▪ 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.

Comprende  textos  relacionados  co  ámbito
educativo: dicionarios, enciclopedias, libros de
texto e recursos  de temas especializados en
internet.

X X X

Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL ▪ LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. Interpreta a información de mapas,  gráficas,
diagramas.

CCL ▪ LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos
argumentativos.

Identifica o tema de textos argumentativos. X Análise das producións / portfolio
Probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva

CCL ▪ LGB2.4.4.2.  Elabora  a  súa  propia  interpretación  a  partir  dos
argumentos expresados nun texto.

Elabora  a  súa  propia  interpretación  a  partir
dos argumentos expresados nun texto.

CCL ▪ LGB2.5.1.  Diferencia  os  trazos  característicos  dos  textos
xornalísticos  de opinión:  carta  ao  director,  editorial,  columna e

Diferencia  os  trazos  dos  textos  xornalísticos
de opinión: carta ao director, editorial e artigo

X
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CSC artigo de opinión. de opinión. Probas específicas / resolución de exercicios
Análise das producións / portfolio

CCL

CSC

▪ LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e
distingue entre información, opinión e persuasión.

Distingue entre información e opinión.

CCL

CSC

▪ LGB2.6.1.  Comprende  e  interpreta  as  mensaxes  explícitas  e
implícitas  que transmiten os  textos publicitarios  dos medios de
comunicación (anuncios).

Comprende  as  mensaxes   dos  textos
publicitarios  dos  medios  de  comunicación
(anuncios).

X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas / resolución de exercicios

CCL

CSC

▪ LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes
persuasivas que proveñen dos medios de comunicación.

Reflexiona ante as mensaxes persuasivas que
proveñen dos medios de comunicación.

CCL

CSC

▪ LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

Reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos  con
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

X X X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva
Intercambios orais /diario de aula
observación sistemática / escala de observación

CCL

CSC

▪ LGB2.7.2.  Detecta  prexuízos  e  mensaxes  discriminatorias
implícitas  nos  textos  de  medios  de  comunicación  con  especial
atención á publicidade.

Detecta  prexuízos  e  mensaxes
discriminatorias  nos  textos  de  medios  de
comunicación.

X X X

CCL

CD

CSC

▪ LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza  información  e  extrae
conclusións a partir da consulta de materiais en distintos soportes.

Selecciona  contidos  logo  de  consultar
materiais en distintos soportes.

X X X

Análise das producións / portfolio
observación sistemática / escala de observación

CCL

CD

CAA

CSC

▪ LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as
TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos.

Sérvese  dos  recursos  que  ofrecen  as
bibliotecas  ou  as  TIC  para  integrar  os
coñecementos adquiridos nos seus escritos.

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

Utiliza, de xeito guiado, para organizar o seu
discurso,  diferentes  tipos  de  esquemas  ou
mapas conceptuais.

X X X

Probas específicas /proba obxectiva
análise das producións /portfolio
tarefas resultado produto /rúbrica

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

Utiliza  o  rexistro  adecuado  en  función  da
tipoloxía textual e do acto comunicativo.

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

empregando  conectores  e  outros  elementos
de cohesión.

CCL

CD

▪ 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.

Coñece  as  regras  ortográficas  e  as  normas
morfosintácticas  e  sérvese  de  correctores,
dicionarios  e  gramáticas  para  aplicalas
correctamente.

CCL ▪ 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.

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

CD

CAA

▪ 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.

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.

X X X

Análise das producións / portfolio
observación sistemática / escala de observación

CCL

CD

▪ 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.

Usa procesadores  de textos para  mellorar  a
presentación  dos  seus  traballos  educativos:
encabezamento e pé de páxina,  numeración
de páxinas, índice, esquemas etc.

CCL

CD

CSC

▪ LGB2.10.3.  Usa  as  TIC  como  medio  de  divulgación  de  textos
propios,  de  coñecemento  doutros  alleos  e  de  intercambio  de
opinións.

Usa  as  TIC  como  medio  de  divulgación  de
textos  propios,  de  coñecemento  doutros
alleos e de intercambio de opinións.

CCL

CD

CSC

▪ 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).

Produce,  respectando  as  súas  características
formais  e  de  contido,  e  en  soporte  tanto
impreso como dixital, currículo, solicitude ou
instancia  e  impreso  administrativo  de
reclamación.

X

análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á X
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CD

CSC

e columnas de opinión. dirección e columnas de opinión.

CCL

CD

CSC

▪ LGB2.13.1.  Elabora,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos
argumentativos,  redactados  a  partir  da  información  obtida  de
distintas fontes.

Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos
argumentativos,  redactados  a  partir  da
información obtida de distintas fontes.

X

Análise das producións / portfolio

CCL

CD

▪ LGB2.13.2.  Crea,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  un  texto
argumentativo propio a partir dun tema dado sen documentación
previa.

Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto
argumentativo propio a partir dun tema dado
sen documentación previa.

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

Resume textos argumentativos sen repetir nin
parafrasear o texto de partida.

CCL

CSC

CCEC

▪ 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.

Valora aa escritura como una ferramenta para
organizar  os  pensamentos  e  como  un
instrumento  para  relacionarse  cos  demais  e
enriquecerse como persoa.

X X X

Bloque 3. Funcionamento da lingua-4ºESO

Com.
clave Estándares Grao mínimo

Trimestre
Procedementos e instrumentos de avaliación

T1 T2  T3

CCL

CAA

▪ LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de
diferentes categorías gramaticais.

Recoñece  e  usa  un  léxico  preciso  de
diferentes categorías gramaticais.

X X X

probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva
analises das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa  fraseoloxía  diversa  da lingua
galega nas súas producións orais e escritas.

Recoñece e usa fraseoloxía diversa da lingua
galega nas súas producións orais e escritas.

CCL

CAA

▪ LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as
perífrases verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos.

Recoñece  e  usa  correctamente  as  formas
verbais  e  as  perífrases  verbais  da  lingua
galega.

X probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva
analises das producións / portfolio

CCL ▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os  procedementos de creación de Recoñece  os  procedementos  de creación de X
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CAA palabras. palabras.
probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectivaCCL

CAA

▪ LGB3.3.2.  Crea  palabras  novas  utilizando  os  procedementos  de
creación léxica.

Crea  palabras  novas  utilizando  os
procedementos de creación léxica.

CCL ▪ LGB3.3.3. Recoñece valores de prefixos e sufixos e   posibilidades
combinatorias de crear novas palabras.

Emprega prefixos e sufixos para crear  novas
palabras.

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

Identifica  a  procedencia  grega  ou  latina  de
prefixos e sufixos habituais no uso da lingua
galega.

CCL

CAA

▪ 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.

Usa adecuadamente a fonética das vogais de
grao medio e do n velar.

X probas específicas / resolución de exercicios
intercambios orais / diario de clase

CCL

CD

▪ 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.

Usa os dicionarios e outras fontes de consulta,
tanto en papel como en soporte electrónico, 

para  resolver  dúbidas  e  para  progresar  na
aprendizaxe autónoma.

X X X
analises das producións / portfolio
observación sistemática / escala de observación

CCL

CAA

▪ LGB3.6.1.  Aplica  correctamente  as  normas  ortográficas  e
morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos.

Aplica correctamente as normas ortográficas
e morfolóxicas da lingua galega nos discursos
orais e escritos.

X X X

analises das producións / portfolio
probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva
observación sistemática / escala de observación

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

 Recoñece  o  valor  funcional  das  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

CCL ▪ LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación,  de acordo
coa cohesión sintáctica.

Usa correctamente  a  puntuación,  de  acordo
coa cohesión sintáctica.

X X X
probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva
analises das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que
o organiza sintáctica e semanticamente. 

Recoñece  enunciados  e  identifica  a  palabra
nuclear  que  o  organiza  sintáctica  e
semanticamente. 

X

probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectivaCCL ▪ LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando Recoñece  a  estrutura  interna  das  oracións,
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o verbo e os seus complementos. identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.

analises das producións / portfolio

CCL ▪ LGB3.8.3.  Respecta a orde correcta  dos elementos da estrutura
sintáctica galega.

Respecta  a  orde  correcta  dos  elementos  da
estrutura sintáctica galega.

CCL ▪ LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. Clasifica  oracións  segundo  a  natureza  do
predicado.

CCL ▪ LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.

CCL

CAA

▪ 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. 

Usa  nexos  textuais  de  causa,  consecuencia,
condición,  hipótese  e  conclusivos,  así  como
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión
interna. 

X X X probas específicas / resolución de exercicios
analises das producións / portfolio

CCL ▪ LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias
e alleas.

Identifica  a  estrutura  do  texto,  en
construcións propias e alleas.

X X X

probas específicas / resolución de exercicios
analises das producións / portfolio

CCL

CAA

▪ LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos
de textos propios e alleos.

Xustifica  a  división  en  parágrafos  de  textos
propios e alleos.

CCL ▪ LGB3.10.3.  Identifica  a  progresión  temática en textos  propios  e
alleos.

Identifica  a  progresión  temática  en  textos
propios e alleos.

CLL ▪ LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en
parágrafos e empregando os mecanismos de progresión temática.

Elabora  textos  cunha  estrutura  apropiada,
divididos  en  parágrafos  e  empregando  os
mecanismos de progresión temática.

CCL ▪ LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos
dos  diferentes  xéneros  textuais,  especialmente  nos
argumentativos, e aplícaos nas producións propias.

Identifica a estrutura e os trazos lingüísticos
de  diferentes  textos,  especialmente
argumentativos  e  aplícaos  nas  producións
propias.

X X X

probas específicas / resolución de exercicios

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

Recoñece nun texto distintos procedementos
lingüísticos  para  a  expresión  da
subxectividade.

X X X

CCL ▪ LGB3.12.1.  Xustifica a adecuación das producións en función do Adecua as producións en función do contexto, X X X
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CAA contexto, do tema e do xénero textual. do tema e do xénero textual.
analises das producións / portfolio

CCL ▪ LGB3.12.2.  Elabora  producións  lingüísticas  cunha  adecuación
apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual.

Elabora  producións  lingüísticas  cunha
adecuación apropiada ao contexto, ao tema e
ao xénero textual.

CCL

CAA

▪ 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.

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.

X X X
analises das producións / portfolio
observación sistemática / escala de observación

CCL

CAA

▪ 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.

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 nas outras.

X X X
observación sistemática / escala de observación
analises das producións / portfolio

Bloque 4. Lingua e sociedade-4ºESO

Com.
clave

Estándares Grao mínimo Trimestre Procedementos  e instrumentos de avaliación

T1  T2 T3

CCL

CCEC

▪ 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.

Valora  a  lingua  como  medio  de  relación
interpersoal  e  de  sinal  de  identidade  dun
pobo.

X X X

Probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva
Observación sistemática /escala de observación

CCL ▪ 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.

Valora  o  plurilingüismo  inclusivo,  desde  a
lingua  propia,  como  expresión  da  riqueza
cultural da humanidade.

X X X

CCL

CSC

▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade
lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das linguas do

Coñece  os  territorios  que  forman  parte  da
comunidade lusófona.

X
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mundo no século XXI. 

CCL

CSC

CD

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

Incorpora  á  súa  práctica  cotiá  os  principais
recursos  da  rede en portugués  (buscadores,
enciclopedias e portais de noticias).

X

CCL

CSC

▪ LGB4.2.1.  Coñece e  describe  a  lexislación  estatal  e  autonómica
básica en materia lingüística.

Coñece  a  lexislación  estatal  e  autonómica
básica en materia lingüística.

X

Probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva
Análise das producións /portfolio

CCL

CSC

▪ LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a
situación galega actual.

Describe  con  criterios  sociolingüísticos  a
situación galega actual.

X

CCL

CSC

CD

▪ LGB4.2.3.  Analiza  gráficas  de  distribución  de  linguas  tirando
conclusións  nas  que  incorpora  os  seus  coñecementos
sociolingüísticos.

Analiza  gráficas  de  distribución  de  linguas
aplicando  os  seus  coñecementos
sociolingüísticos.

X

CCL

CSC

▪ LGB4.2.4.  Describe  a  situación  sociolingüística  de  Galicia  e
emprega a terminoloxía apropiada.

Describe a situación sociolingüística de Galicia
con terminoloxía apropiada.

X

CCL

CSC

▪ LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a
partir da situación sociolingüística actual.

Analiza, con guía, as tendencias evolutivas da
lingua  galega  a  partir  da  situación
sociolingüística actual.

X

CCL

CSC

▪ LGB4.3.1.  Identifica  os  procedementos  de  normalización  e
argumenta  axeitadamente  a  necesidade  de  continuar  con  este
proceso na lingua galega.

Identifica  os  procedementos  de
normalización.

X

Probas específicas / resolución de exercicios
Probas específicas /proba obxectiva
Análise das producións /portfolioCCL

CSC

▪ LGB4.3.2.  Distingue  normativización  e  normalización  e  explica
axeitadamente cada fenómeno.

Distingue normativización e normalización.

CCL

CSC

▪ LGB4.3.3.  Analiza  a  súa  propia  práctica  lingüística  e  valora  a
importancia  de  contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.

Valora a importancia de contribuír individual e
socialmente á normalización da lingua galega.

CCL

CSC

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia
e valora a súa importancia.

Coñece os  principais  axentes normalizadores
en Galicia.
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CCL ▪ LGB4.4.1.  Recoñece  os  principais  elementos  da  evolución  da
lingua galega desde 1916 ata a actualidade.

Recoñece  os  principais  elementos  da
evolución da lingua galega desde 1916 ata a
actualidade.

X X

Tarefas resultado produto/ rúbrica
análise das producións /portfolio
Probas específicas /proba obxectivaCCL

CCEC

▪ LGB4.4.2.  Recoñece  os  acontecementos  relevantes  da  historia
social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos
sobre as diferentes etapas.

Recoñece  acontecementos  relevantes  da
historia social da lingua galega desde 1916 e
elabora textos expositivos sobre as diferentes
etapas.

CCL

CCEC

▪ LGB4.4.3.  Identifica  as  causas  dos  feitos  máis  relevantes  da
historia social da lingua galega desde 1916.

dentifica as causas dos feitos máis relevantes
da historia social da lingua galega desde 1916.

CCL

CCEC

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da
historia social da lingua galega desde 1916.

Identifica  as  consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes da historia social da lingua galega
desde 1916.

CCL

CCEC

CD

▪ LGB4.4.5.  Interpreta  gráficos,  táboas,  textos  e  información  dos
medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega
desde 1916.

Interpreta,  con  pautas,  gráficos,  táboas,
textos  e  información  dos  medios  e  TIC,
relacionados  coa  historia  social  da  lingua
galega desde 1916.

CCL

CD

▪ 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.

Describe  a  situación  sociolingüística  e  legal
das linguas de España e analiza.

X
Análise das producións / portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL

CSC

▪ LGB4.6.1.  Sinala  os  prexuízos  lingüísticos  atribuíbles  a  calquera
lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha argumentación
axeitada.

Sinala  os  prexuízos  lingüísticos  atribuíbles  a
calquera lingua e especialmente á galega. Análise das producións / portfolio

Probas específicas /proba obxectiva
observación sistemática / escala de observación

CCL

CSC

▪ LGB4.6.2.  Analiza  a  opinión  propia  sobre  as  linguas,  detecta  os
prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos argumentadamente.

Analiza  a  opinión  propia  sobre  as  linguas  e
detecta os prexuízos, en caso de os ter.

X

CCL

CSC

▪ LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as
variedades xeográficas da lingua galega.

Recoñece  os  principais  fenómenos  que
caracterizan  as  variedades  xeográficas  da
lingua galega.

X

Probas específicas / resolución de exercicios
Análise das producións /portfolioCCL ▪ LGB4.7.2.  Recoñece  os  trazos  da  variedade  estándar  da  lingua Recoñece os trazos da variedade estándar da
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galega. lingua galega. intercambios orais / diario de aula

CCL ▪ LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. Valora  a  lingua  estándar  como  variedade
unificadora.

CCL

CSC

▪ 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.

Valora  as  variedades  xeográficas  da  lingua
galega como símbolo de riqueza lingüística e
cultural e calquera prexuízo sobre a variación
diatópica.

CCL

CSC

▪ LGB4.7.5.  Recoñece  as  variedades  diastráticas  e  diafásicas  da
lingua  galega  e  describe  o  influxo  da  situación  sociolingüística
nelas.

Recoñece  as  variedades  diastráticas  e
diafásicas da lingua galegas.

Bloque 5. Educación literaria-4ºESO

Com.
clave Estándares Grao mínimo

Trimestre
Procedementos e instrumentosde avaliación

T1  T2  T3

CCL ▪  LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

Identifica os distintos períodos e xeracións da
literatura galega de 1916 ata a actualidade.

X X X

Análise das producións /portfolio
Probas específicas /proba obxectiva

CCL ▪ LGLB5.1.2.  Comprende  e  explica  razoadamente  os  distintos
períodos da literatura galega de 1916 ata a actualidade sinalando
os seus principais trazos característicos.

Sinala os principais trazos da literatura galega
de 1916 ata a actualidade

CCL ▪ LGLB5.2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios  razoados,  obras
representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade para
a súa lectura.

Selecciona,  de  xeito  guiado,  obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade para a súa lectura.

X X X

Análise das producións /portfolio
Probas específicas /proba obxectiva
tarefas resultado produto / rúbrica

CCL ▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da
literatura galega de 1916 ata a actualidade, resume o seu contido,
sinala  os  seus trazos  característicos  definitorios  e relaciónaos  co
contexto  histórico,  cultural  e  sociolingüístico  do  período  da
literatura galega correspondente.

Le  obras  ou  textos  representativas  da
literatura galega de 1916 ata a actualidade,
resume  o  seu  contido  e  sinala  trazos
característicos.

CCL ▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da
Literatura  galega  desde  1916  ata  a  actualidade,  sinala  os  seus

Comenta, de forma guiada,  textos de obras
da  Literatura  Galega  desde  1916  ata  a
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trazos  característicos  definitorios  e  relaciónaos  co  contexto
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega
correspondente

actualidade.

CCL ▪ LGLB5.2.4.  Compara  textos  literarios  dun  mesmo  período  ou
diferentes  períodos  atendendo aos  principais  contidos,  sinala  os
seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co
contexto  histórico,  cultural  e  sociolingüístico  do  período  ou
períodos.

Compara  textos  literarios  dun  mesmo
período ou de diferentes períodos. 

CCL ▪ LGLB5.3.1.  Le  expresiva,  compresiva  e/ou  dramatizadamente
textos  narrativos,  poéticos,  teatrais  e ensaísticos  representativos
da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

Le  expresiva,  compresiva  e/ou
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos da literatura galega de 1916
ata a actualidade.

X X X
Análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos,
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega
de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, argumentadamente,
sobre os seus valores literarios.

Participa con proveito de audicións de textos
narrativos,  poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos da literatura galega de 1916
ata a actualidade.

CCL ▪ LGLB5.4.1.  Elabora  traballos  individual  e/ou  colectivamente  nos
que  se  describen e  analizan  textos  representativos  da literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

Elabora  traballos  sinxelos  individual  e/ou
colectivamente  nos  que  se  describen  e
analizan textos representativos da literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

X X X
Análise das producións /portfolio

CCL ▪ LGLB5.5.1.  Consulta  fontes  de  información  variadas  para  a
realización de traballos e cita axeitada destas.

Consulta fontes de información variadas para
realización de traballos.

X X X
Análise das producións /portfolio

CCL

CD

▪ LGLB5.5.2.  Emprego  de  diferentes  recursos  das  TIC  para  a
realización de traballos e cita axeitada destes.

Emprego de diferentes recursos das TIC para
a realización de traballos.

CCL

CCEC

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das
características dos traballados na aula.

Crea ou  recrea textos  de intención literaria
partindo  das  características  dos  traballados
na aula.

X X X

Análise das producións /portfolio

CCL

CCEC

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de
comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos.

Desenvolve  o  gusto  pola  escrita  como
instrumento de comunicación.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade, tal e como regula o DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, abórdase a través das seguintes medidas:

1. Medidas organizativas de centro:
• Desdobres, sempre que sexa posible, en todos os grupos da ESO.
• Reforzo de Linguas, exención de Francés en 1ºe 2º ESO (5 persoas propostas en 1º ESO e outras 6 en 2º ESO).
• Xestión da facilitación da conectividade virtual de todo o alumnado.

2. Medidas ordinarias:
• Flexibilización nos contidos.
• Modificación de actividades en canto á súa complexidade.
• Actividades de reforzo, recuperación ou ampliación que poidan realizar individualmente ou en grupo.
• Tarefas complementarias que inciden nas habituais carencias que presenta o alumnado nesta etapa educativa e que axudan a reforzar os

coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores.
• Variación na composición dos grupos de traballo para conseguir axuda de compañeiros/as; en traballos individuais seguimento máis de perto

para axudarlles nos atrancos.
• Emprego de material adecuado ás diferentes necesidades.

3. Medidas extraordinarias:
• Reforzo educativo coa profesora de Pedagoxía Terapéutica fóra da aula.
• Reforzo educativo na aula co profesorado ordinario de Lingua Galega e Literatura.
• Posible adaptación curricular (a unha persoa en 2º ESO, en estudo).
• Exención na materia Lingua Galega e Literatura (unha persoa en 1º ESO, outra en 2º ESO, dúas máis en 3º ESO e outra en 4º ESO).
• Fragmentación do currículo (unha persoa en 4º ESO).

Na memoria final de curso especificaremos máis polo miúdo todas as medidas que se implementen logo de detectar novas necesidades educativas do
alumnado e de poñelas en común nas pertinentes avaliacións (especialmente na inicial, prevista para os primeiros días de outubro).
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A materia de Lingua Galega e Literatura, pola amplitude temática e ideolóxica que lle é inherente, resulta un medio idóneo para o tratamento
da educación en valores, que, por outro lado, xa está presente no currículo nas competencias básicas. Os obxectivos son:

• Recoñecer e rexeitar, con actitude crítica, condutas de discriminación sexual.
• Potenciar a igualdade efectiva entre homes e mulleres.
• Promover condutas de tolerancia, non violencia, solidariedade.
• Indicar hábitos favorables para a saúde. Este curso segue a ter maior importancia este cometido ante a evolución da pandemia da Covid-19.
• Fomentar condutas responsables de consumo.
• Tomar conciencia da sexualidade como unha condición propia con condicións sociais e fomentar a tolerancia e o respecto pola condición

persoal de cadaquén.
• Identificar e analizar problemas que afectan ao medio ambiente e desenvolver actitudes positivas.
• Concienciar de condutas axeitadas relacionadas coa educación vial.

Dende o departamento a transversalidade está presente:
➢ na selección de textos que traballamos (literarios, dos medios de comunicación…), 
➢ no material que lle presentamos ao alumnado,
➢ na proposta de actividades que facemos,
➢ na participación en actividades organizadas por outros departamentos, especialmente o de Actividades Complementarias e
Extraescolares e outras  entidades do noso contorno,  para conmemorar acontecementos relacionados cos valores transversais  na
educación.

Ramón Blanco Fernández
(Xefe do departamento de
Lingua Galega e Literatura)

Muros, 15 de setembro de 2021
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