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1. INTRODUCIÓN. 

 
O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento 

de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento,   de   

participación   cidadá   na   vida   social,   de   investigación,   creación, experimentación e descuberta. E 

as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios 

culturais. 
 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir 

sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e  

recoñecemento  da  alteridade,  motor do  noso  pensamento  e  das nosas reflexións, e porta de acceso 

ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto  escolar  é  un  instrumento  para  a  

equidade,  xa  que  debe  facilitar  os  medios necesarios   para   comunicar   no   ámbito   educativo   e   na   

vida   profesional   e   social, nomeadamente en contextos formais e educativos, ademais de 

sensibilizar cara a usos creativos  e  lúdicos  das  linguas,  e  achegar  ao  patrimonio  literario  e  cultural  

que  estas propician. 
 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política 

lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa 

como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das 

súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 

(MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta 

práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e 

titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e 

intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas 

lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para 

proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración  e   posta  en   

marcha   de   currículos  para  unha   educación  plurilingüe   e intercultural" (2010), na que se 

desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre 

distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental 

Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias 

lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia intergobernamental 

"Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo en setembro de 

2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación 

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

o éxito escolar. 
 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as 

linguas e culturas e, de maneira específica, os enfoques plurais transversais e integradores  no  seu  

ensino  e  na  súa  aprendizaxe.  A  súa  finalidade  é  retirar  barreiras artificiais   entre   as   linguas,   

encerradas   tradicionalmente   nos   sistemas   escolares   en compartimentos estancos, e promover o uso 

integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai 

adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa 

que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñecementos e experiencias lingüísticas 

adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra  lingua  

diferente. Esta  capacidade  de  transferencia  non  só  permite descubrir  as regularidades dunha lingua 

total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades 

observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos  emparentados  en  todas  as  linguas,  senón  

que,  ademais,  promove  a  tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos 

contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de 

textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a 

inferencia de significados e o desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os 

elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido.Pola súa banda, mediante o diálogo 

intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do 

outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais 
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persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. 
 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, 

aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por 

unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan   nunha   lingua   sexan   

igualmente   utilizados   nas   actividades   lingüísticas   de comprensión e produción nas demais e, por 

outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en 

todos aqueles aspectos que teñen incidencia  directa  na  capacidade  de  comunicarse  adecuadamente.  Así,  

o  coñecemento morfolóxico  ou  léxico  dunha  lingua  pode  axudar  á  comprensión  noutra  lingua;  as 

estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura 

noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera 

lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións,  sexos,  clases  e  grupos  

sociais  nunha  lingua,  informa  e  sensibiliza  sobre  a necesidade de coñecer e respectar as normas que 

rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 
 
Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida 

diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua 

galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a 

aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa 

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

desmontar  e  superar.  O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario 

competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das 

dúas  linguas  nun  amplo  repertorio  de  situacións  comunicativas,  propias  de  diferentes ámbitos, cun 

grao crecente de formalidade e complexidade. 
 
Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque   

metodolóxico   de   carácter   plurilingüe   que   potencie   o   desenvolvemento comunicativo  do  

alumnado  nas   linguas  que  adquira   ao  longo   da  súa   vida,  con independencia da diferenza de 

fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha 

persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto implica un 

tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua 

Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos presentan contidos similares en gran 

medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación 

secundaria   obrigatoria   e   o   bacharelato.   Evidentemente,   cada   lingua   ten   as   súas características  

propias,  que  requiren  un  tratamento  e  un  traballo  específicos,  pero  hai determinados aspectos do 

currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren 

abordados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en 

cada delas,  e  utilizar  a  mesma terminoloxía  nas  dúas  linguas  para  non  dificultar  

innecesariamente  o  proceso  de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o profesorado implicado no 

proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada 

curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas 

nas que un aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha  competencia  

global  para  a  comunicación  lingüística  e  implica  non  só  evitar  a repetición de contidos nos aspectos 

comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, 

a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a 

realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois 

destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na 

aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas 

compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade 

globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso  que,  igual  que  acontece  non  caso  

das  dúas  linguas  cooficiais,  haxa  unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas 

estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas 

ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á 

lingua estranxeira se  produce,  na  maior  parte  dos  casos,  partindo  das  linguas  próximas,  a  materna  

e ambientais. 
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Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a 

nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no 

manexo doutras linguas. Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das 

linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica 

actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle 

proporciona o coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, 

como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta 

influencia tiveron  en  épocas  posteriores  e  seguen  a  ter  hoxe  en  día.  Xa  que  logo,  é  esencial  a 

incorporación  das  linguas  clásicas  ao  currículo  integrado  das  linguas,  para  reforzar  a reflexión 

lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria. 
 
Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos 

obxectivos plurilingües e interculturais que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante,  xa  

que  deberá  potenciar  unha  metodoloxía  adecuada  para  levar  a  cabo enfoques   comunicativos   e   

proxectos   plurais   e   transversais,   promover   a   reflexión metacomunicativa  e  metalingüística  e  o  

contraste  entre  linguas,  ou  asegurar  accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para 

decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os 

procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. Todo isto coa finalidade de 

construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas. 
 
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como 

obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas 

vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, achegan as ferramentas e os 

coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de 

comunicación da vida privada, social e profesional. 

 

Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, 

e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no 

ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 
 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o 

castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e interpretación de textos 

significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade 

crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á 

descuberta das outras persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, 

sentimentos e emocións nunca experimentados,  que  enriquecen  a  súa  visión  do  mundo  e  favorecen  

o  coñecemento deles/as mesmos/as. 
 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á  formación  

de  cidadáns  e  cidadás  cunha  competencia  comunicativa  que  lles  permita interactuar 

satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha 

reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que 

estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, 
claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura crítica de obras literarias. 

A  materia  de  Lingua  Castelá  e  Literatura  ten  como  obxectivo  o  desenvolvemento  da 

competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística e literaria. A estruturación do pensamento do ser humano faise a través da linguaxe; de aí 

que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de 

aprendizaxe. 
 
Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas 

vaian adquirindo as habilidades necesarias para comunicar con precisión as súas propias  ideas,  realizar  

discursos  cada  vez  máis  elaborados  de  acordo  cunha  situación comunicativa, e escoitar activamente 

interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 
 
O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa capaz de 
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entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes 

e formatos. Comprender un texto implica activar unha serie de estratexias de lectura. Así mesmo, a 

escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: planificación, redacción a partir de 

borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo. 
 
O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os 

mecanismos lingüísticos que regulan a comunicación, e afástase da pretensión de utilizar os  coñecementos  

lingüísticos  como  un  fin  en  si  mesmos  para  devolverlles  a  súa funcionalidade orixinal: servir de 

base para o uso correcto da lingua. 
 
O bloque de "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos/das escolares lectores/as 

cultos/as e competentes, implicados/as nun proceso de formación lectora que continúe  ao  longo  de  

toda  a  vida.  É  un  marco  conceptual  que  alterna  a  lectura,  a comprensión e a interpretación de obras 

literarias próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva coa de textos literarios e obras 

completas representativas da literatura en español 
 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

O IES as Insuas está situado en Serres-Muros e os alumnos e alumnas proveñen das localidades de 

Louro, Esteiro, Tal, Abelleira, e Torea, que conforman un radio de entre 6 e 10 kilómetros. O centro é 

relativamente novo, xa que abriu no curso 1998/1999. Este centro oferta os catro niveis de ESO (unha 

liña por nivel en 1 e 3º,  e dúas liñas por nivel en 2º  e 4º ESO). 
 

Case na súa totalidade o alumnado é galegofalante, e a maioría presenta dificultades para 

expresarse en castelán.Neste contexto a lingua castelá e literatura terá entre os seus obxectivos  

fundamentais  o  desenvolvemento  das  habilidades  lingüísticas  de  escoitar, comprender e producir 

enunciados de forma oral e escrita apropiados ás diversas situacións de comunicación. Para acadar con éxito 

estas destrezas, ademais do coñecemento da estrutura da lingua para a súa utilización no discurso, necesitarase 

obter información, saber asimilala, e planificar o mellor modo de comunicala atendendo a un contexto e 

finalidade concretos. Así mesmo, a adquisición dunha plena competencia comunicativa inclúe un 

achegamento ao feito cultural e literario a través da lectura. 
 
Desde  esta  materia  pretendemos  axudar  a  mellorar  a  competencia  lingüística,  o espírito 

crítico, contribuír ao coñecemento da riqueza da literatura castelá, e espertar certa sensibilidade  cara  á  

mesma,  procurando  que  o  alumnado  sexa  parte  activa  e  utilice  a adquisición das destrezas 

comunicativas e comprensivas para una mellor recepción do mundo co que interactúa. 

 

 

3. MEMBROS DO DEPARTAMENTO. 

 

Este departamento está constituído por 

-José Luis Obelleiro que  impartirá  Lingua Castelá e Literatura aos cursos 1º ESO. 

-Érika Pazos Fernández, Xefa de Departamento, que imparte a materia de Lingua Castelá e 

Literatura en 2º da ESO,  3º ESO A  e B, e 4º da ESO. 
 

 

Sistema de información sobre a programación ao alumnado e ás familias: 

 
Cada profesor proporcionará ao alumnado ao principio de curso un resumo da programación 

correspondente ao seu curso, e explicará os aspectos máis relevantes da mesma.  Ademais,  se  lles  

informará  de  que  teñen  á  súa  disposición  a  programación completa no Departamento na Dirección do 

centro ou na páxina web do centro. 
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4. ELEMENTOS DO CURRÍCULO 

 

Definicións básicas: 

- Currículo: regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe. 

- Obxectivos:  referentes  relativos  aos  logros  que  o  estudante  debe  alcanzar  ao rematar  a  

etapa,  como  resultado  das  experiencias  de  ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas. 

- Contidos:  conxunto  de  coñecementos,  habilidades,  destrezas  e  actitudes  que contribúen  

ao  logro  dos  obxectivos  da  etapa  educativa  e  á  adquisición  de competencias. Na Educación 
Secundaria Obrigatoria (ESO), os contidos ordénanse en materias que, a súa vez, se clasifican en 
materias ou ámbitos, en función da propia etapa educativa, ou ben dos programas nos que participen os 
alumnos. Ditas materias pertencen a un dos seguintes tres bloques de materias: troncais, específicas ou de 
libre configuración autonómica. 

- Criterios  de  avaliación:  referente  específico  para  avaliar  o  aprendizaxe  do alumnado. 

- Estándares de aprendizaxe avaliables: son as especificacións dos criterios da avaliación 

que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada materia. 

- Metodoloxía   didáctica:conxunto   de   estratexias,   procedementos   e   accións 

organizadas  e  planificadas  polo  profesorado,  coa  finalidade  de  posibilitar  o aprendizaxe do 
alumnado e o logro dos obxectivos propostos. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de acadar a realización adecuada de actividades e a resolución 
eficaz de problemas complexos. Para o seu desenrolo na ESO, identifícanse sete competencias: 

a)   Comunicación lingüística. 
b)  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

c)   Competencia dixital. 
d)  Aprender a aprender. 

e)   Competencias sociais e cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

g)   Conciencia e expresións culturais. 

 

5. ORGANIZACIÓN DA ETAPA. 

 

A etapa da ESO organízase en materias e comprende dous ciclos: o primeiro (que comprende 

tres cursos escolares), e o segundo (dun solo curso), que terá un carácter fundamentalmente 

propedéutico. 
 
Existen tres tipos de materia: 

 

1.   Troncais,  cuxos  contidos  comúns,  criterios  de   avaliación,  estándares  de aprendizaxe 
avaliables e horario lectivo mínimo son establecidos polo Goberno con carácter xeral para todo 
o alumnado. Son de cursado obrigatorio. A vez, clasifícanse en: 

1.1. Materias xerais: comúns para todo o alumnado. 
1.2. Materias de opción: en 3º y 4º hai algunhas materias troncais de entre as que os estudantes 
deben elixir. 
2.   Específicas, cuxos estándares de aprendizaxe avaliable son establecidos polo Goberno, 
aínda que corresponde ás Administracións educativas determinar os contidos e complementar 
os criterios de avaliación, se se considera oportuno. Algunhas delas deben ser cursadas 
obrigatoriamente polo alumnado, mentres que outras son de opción. 

3.   De libre configuración autonómica, cuxo deseño curricular é competencia das distintas  

Administracións  educativas.  Entre  elas  se  incluirá  a  materia  Lingua cooficial e Literatura, cando 

proceda. 
 

A materia Lingua Castelá e Literatura é unha materia tronco xeral, que todo o alumnado debe 
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cursar en todos os cursos da Educación Secundaria Obrigatoria. Todos os elementos básicos do seu 

currículo foron establecidos dende a Administración central, aínda que é competencia das 

Administracións educativas a posible ampliación de contidos, se se considera procedente, e o 

establecemento do horario lectivo semanal, respectando o mínimo establecido con carácter xeral. 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria debe contribuír o desenrolo no alumnado das capacidades que 

lles permitan acadar os seguintes obxectivos: 

 

a)  Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre  as  persoas  e  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)  Desenrolar e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas do aprendizaxe 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 cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

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

crítico, conquerir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica  no  campo  das  

tecnoloxías,  especialmente  as  da  información  e  a comunicación. 

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

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

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

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

decisións e asumir responsabilidades. 

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

e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudio da literatura. 

i)   Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  xeito 

apropiado. 

j)   Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

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

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

k)  Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o doutros, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 

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

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

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

a súa conservación e mellora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios   de expresión e representación. 

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

artístico  de  Galiza,  participar  na  súa  conservación  e  mellora,  e respectar a diversidade 

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

respecto cara o exercicio deste dereito. 

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

para o mantemento da identidade de Galiza, e como medio de relación   interpersoal   e   

expresión   de   riqueza   cultural   ou   nun   contexto plurilingüe, que permita a comunicación con 
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outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

6. AS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Antes de concretar como contribúe a materia de  Lingua Castelá e Literatura ao 

desenvolvemento das competencias clave, analizaremos, en primeiro lugar, que son, cantas son e que 

elementos fundamentais as definen. 

 

Enténdese por competencia a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e 

situacións diferentes, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridos. As competencias 

teñen tres compoñentes: un saber (un contido), un saber facer (un procedemento, unha habilidade, unha 

destreza, etc.) e un saber ser ou saber estar (unha actitude determinada). 

 

As competencias clave teñen as características seguintes: 

- Promoven o desenvolvemento de capacidades, máis ca asimilación de contidos, aínda que 

estes están sempre presentes á hora de concretar os aprendizaxes. 

- Teñen en conta o carácter aplicativo das aprendizaxes, xa que se entende que unha persoa 

«competente» é aquela capaz de resolver os problemas propios do seu ámbito de actuación. 

- Baséanse  no  seu  carácter  dinámico,  posto  que  se  desenvolven  de  maneira progresiva e 

poden ser adquiridas en situacións e institucións formativas diferentes. 

- Teñen un carácter interdisciplinar e transversal, posto que integran aprendizaxes 

procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encontro entre a  calidade e a equidade, por canto que pretenden garantir  

unha  educación  que  dea  resposta  ás  necesidades  reais  da  nosa  época (calidade) e que 

sirva de base común a todos os cidadáns (equidade). 

 

As competencias clave, é dicir, aqueles coñecementos, destrezas e actitudes que os individuos 

necesitan para o seu desenvolvemento persoal ea súa adecuada inserción na sociedade e no mundo 

laboral, deberían acadarse ao rematar a ESO e servir de base para unha aprendizaxe ao longo da vida. 

 

Imos ver que elementos fundamentais conforman cada unha das sete competencias clave que se 

deben adquirir ao remate da ESO: 

 

 

1.  Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidade  no  uso  do  linguaxe  para  a  comunicación,  a  representación, comprensión 
e interpretación da realidade, a construción do coñecemento e a organización do 

pensamento, as emocións e a conduta. 

Coñecementos Compoñente lingüístico. 

Compoñente pragmático-discursivo. 

Compoñente sociocultural. 

Compoñente estratéxico. 

Compoñente persoal. 

Destrezas Ler e escribir. 

Escoitar e responder 

Dialogar, debater e conversar. 

Expoñer, interpretar e resumir. 

Realizar creacións propias. 

Actitudes Respecto ás normas de convivencia. 

Desenvolvemento dun espírito crítico. 
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 -Respecto aos dereitos humanos e o pluralismo. 

-Concepción do diálogo como ferramenta primordial para a convivencia,









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

Definición A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento  
matemático  e  as  súas  ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  
distintos fenómenos no seu contexto. 

As   competencias   básicas   en   ciencia   e   tecnoloxía   proporcionan   un 
achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións,  

tanto  individuais  como  colectivas,  orientadas  á  conservación  e mellora do medio 
natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso 

dos pobos. 

Coñecementos - Números, medidas e estruturas. 

- Operacións e as representacións matemáticas. 

- Comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

- Os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a 

xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de conceptos, procesos e 

situacións interconectadas. 

 

Actitudes 
- Rigor, respecto aos datos e veracidade. 

Asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía. 

Interese pola ciencia, o apoio á investigación científica e a valoración do 
coñecemento científico. 

Sentido  da  responsabilidade  en  relación  á  conservación  dos  recursos naturais  e  

ás  cuestións  medioambientais.  

 

 

 adecuada  para  lograr  unha  vida  física  e  mental  saudable  nun  entorno natural e 

social. 

 

 

3. Competencia dixital (CD) 

Definición Habilidade para buscar e procesar información mediante un uso creativo, crítico e 

seguro das TIC. 

Coñecementos Técnicas e estratexias de acceso á información. 

Ferramentas tecnolóxicas. 

Manexo  de  distintos  soportes:  oral,  escrito,  audiovisual,  multimedia, 

dixital. 

Destrezas Acceder, buscar e seleccionar criticamente a información. 

Interpretar e comunicar información. 

Eficacia técnica. 

Actitudes Autonomía. 

Responsabilidade crítica. 

Actitude reflexiva. 

 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidade para iniciar, organizar e persistir no aprendizaxe. 

Coñecementos Coñecemento das capacidades persoais. 

Estratexias para desenrolar as capacidades persoais. 

Atención, concentración e memoria. 

Motivación. 

Comprensión e expresión lingüísticas. 

Destrezas Estudar e observar. 

Resolver problemas. 

Planificar proxectos. 

Recoller, seleccionar e tratar distintas fontes de información. 

Ser capaz de autoevaluarse. 
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Actitudes Confianza nun mesmo. 

Recoñecemento axustado da competencia persoal. 

Actitude positiva ante a toma de decisións. 

Perseveranza no aprendizaxe. 

Valoración do esforzo e a motivación. 

 

 

5. Competencia social e cívica (CSC) 

Definición Habilidade e capacidade para interpretar e resolver problemas e conflitos sociais, tomar 

decisións e interactuar con outras persoas, basándose no respeto. 

Coñecementos Coñecemento de conceptos e de estructuras sociais e políticas participación activa e 

democrática na sociedade. 

 

 

- Participación activa y democrática  

 

Habilidades sociais. 

Destrezas Expresar opinións de xeito constructivo e comprender e respetar as alleas. 

Desenvolver a empatía e ser tolerante. 

Actitudes Afrontamento de problemas e resolución pacífica de conflitos. 

Respeto de los derechos humanos y la diversidad cultural. 

Respeto dos valores, culturas e creenzas dos demais. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidade para adquirir e aplicar unha serie de valores e actitudes, e de elixir con 
criterio propio, transformando as ideas en accións. 

Coñecementos Autocoñecemento. 

Estabelecemento de obxectivos. 

Planificación e desenrolo dun proxecto. 

Habilidades sociais e de liderazgo. 

Destrezas Responsabilidade e autoestima. 

Perseveranza e resiliencia. 

Creatividade. 

Capacidade para calcular e asumir retos responsablemente. 

Actitudes Control emocional. 

Actitude positiva ante o cambio. 

Flexibilidade. 

 

  

7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

Definición Habilidade  para  comprender,  apreciar  e  valorar,  con  espírito  crítico  e actitude   

aberta   e   respectuosa,   diferentes   manifestacións   culturais,   e interesarse na súa 
conservación como patrimonio cultural. 

Coñecementos Linguaxes e manifestacións artísticas. 

Técnicas e recursos específicos. 

Destrezas Comprender, apreciar e valorar criticamente. 

Realizar creacións propias. 

Actitudes  Curiosidade, interese e creatividade. 

Recoñecemento das manifestacións culturais e artísticas como fontes 

de pracer e goce persoal. 

Valoración responsable e actitude de protección do patrimonio. 
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7.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

O obxectivo desta materia é o desenvolvemento da competencia comunicativa, é dicir, un  

conxunto  de  coñecementos  sobre  a  lingua  e  de  procedementos  de  uso  que  son necesarios para 

interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociais. A eles únense competencias  específicas  que  

obedecen  ás  características  especiais  da  comunicación literaria, ás convencións propias do uso literario 

da lingua e ás relacións do texto literario co seu contexto cultural. 

 

-A Lingua castelá e Literatura contribúe a acadar a competencia en comunicación lingüística 

porque axuda a… 

o Desenvolver  a  capacidade  para  interactuar  de  forma  competente,  mediante  o 

linguaxe, nas diferentes esferas da actividade social. 

o Conquerir as habilidades e estratexias para o uso desta lingua e transferilas  ao 

aprendizaxe do resto das materias. 

o Tomar a lingua como obxecto de observación e garantir o seu uso axeitado. 

 

-A  Lingua  castelá  e  Literatura  contribúe  a  acadar  a  competencia  en  aprender  a aprender 

porque axuda a… 

o Dominar  o  linguaxe  como  base  do  pensamento  e  do  saber,  permitindo  a 

adquisición e construción de novos coñecementos de calquera materia. 

o Adquirir un metalinguaxe gramatical que permita “aprender a aprender lingua”. 

o Analizar, contrastar, ampliar e reducir enunciados mediante o uso consciente de 

certos mecanismos gramaticais. 

o Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar unha mesma idea. 

o Diagnosticar  erros  e  propoñer  solucións  que  os  eviten  na  comprensión  e 

o composición de textos. 

 

-A  Lingua  castelá  e  Literatura  contribúe  a  acadar  a  competencia  de  sentido  de iniciativa 

e espírito emprendedor porque axuda a… 

o Analizar e resolver problemas, trazar plans e emprender procesos de decisión, xa 

que o linguaxe fai progresar a nosa iniciativa e regula e orienta a nosa actividade 

con progresiva autonomía. 

 

-A Lingua castelá e Literatura contribúe a acadar a competencia dixital porque axuda a… 

o Buscar e seleccionar información relevante de acordo con diferentes necesidades, 

e reutilizala na produción de textos orais e escritos. 

o Usar adecuadamente as bibliotecas para atopar información. 

o Realizar buscas guiadas na internet. 

o Usar   soportes   electrónicos   na   composición   de   textos,   para   abordar   máis 

eficazmente a súa planificación, execución e revisión. 

o Acostumarse aos novos medios de comunicación dixitais, que implican un uso 

social e colaborativo da escritura e dos coñecementos. 

 

-A Lingua castelá e Literatura contribúe a acadar as competencias sociais e cívicas porque axuda 

a… 

o Desenvolver as habilidades e destrezas comunicativas que son necesarias para as 

relacións, a convivencia, o respecto e o entendemento entre as persoas. 

o Aprender a comunicarse cos outros, a comprender o que estes transmiten e a 

aproximarse a outras realidades. 

o Constatar a variedade de usos da lingua e a diversidade lingüística, e valorar todas 

as linguas   como   igualmente   aptas   para   as   funcións   de   comunicación   e   

de representación. 

o Analizar os modos mediante os que o linguaxe transmite e sanciona prexuízos 

eimaxes estereotipadas, para contribuír a erradicar os seus usos discriminatorios. 
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-A  Lingua  castelá  e  Literatura  contribúe  a  acadar  a  competencia  conciencia  e expresión 

cultural porque axuda a… 

o Ler, interpretar e valorar as obras literarias. 

o Aproximarse  ao  patrimonio  literario  e  aos  temas  recorrentes  que  expresan  as 

preocupacións esenciais do ser humano. 

o Relacionar  o  aprecio  das  manifestacións  literarias  con  outras  manifestacións 

artísticas como a música, a pintura ou o cine. 

o Acercarse  ao  mundo  social  da  literatura  (autores,  críticos,  acceso  a  

bibliotecas, librerías, catálogos, presenza do literario na prensa…). 

 

No perfil competencial da materia que se ofrece a continuación inclúense as siglas 

identificativas da(s) das competencias clave a cuxa adquisión se contribúe particularmente con cada 

estándar de aprendizaxe avaliable. 

O estudo da Lingua e a Literatura supón a posta en marcha de toda unha serie de estratexias 

cognitivas, de pensamento e aprendizaxe para a realización de distintas tarefas, polo que leva implícito o 

desenvolvemento de cada unha das competencias clave. 

 

1. Comunicación lingüística. 

 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro  de  

prácticas  sociais  determinadas,  nas  cales  o  individuo  actúa  con  outros interlocutores e a través de 

textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso 

dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos, e de xeito individual ou colectiva. 

 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociais, ofrece 

unha imaxe o individuo como axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través das 

linguas con distintas finalidades. Esta afirmación supón optar por metodoloxías activas de aprendizaxe 

como a aprendizaxe baseada en tarefas, fronte a opcións metodolóxicas mais tradicionais. Ademais,  a  

competencia  en  comunicación  lingüística  representa  unha  vía  de coñecemento e contacto coa 

diversidade cultural que implica un factor de enriquecemento. 

 

O currículo de Lingua castelá e Literatura, ao ter como meta o desenvolvemento da capacidade 

para interactuar de forma competente mediante a linguaxe nas diferentes esferas da  actividade  social,  

contribúe  dun  modo  decisivo  ao  desenvolvemento  de  todos  os aspectos  que  conforman  a  

competencia  en  comunicación  lingüística.  Ademais,  as habilidades e estratexias para o uso dunha 

lingua determinada, e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de observación transfírense e 

aplican á aprendizaxe doutras. Esta aprendizaxe contribúe, á súa vez, a acrecentar esta competencia sobre 

o uso lingüístico en xeral. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A   competencia   matemática   implica   a   capacidade   de   aplicar   o   razoamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu 

contexto. A materia de Lingua Castelá e Literatura contribúe á adquisición da competencia 

matemática ao desenvolver a capacidade de abstracción, a relación lóxica entre conceptos e a súa 

representación gráfica mediante mapas conceptuais, diagramas de fluxo, mapas mentais, esquemas,etc. 
 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 

achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións orientadas á 

conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade   de   

vida   e   o   progreso   dos   pobos.   Estas   competencias   contribúen   ao desenvolvemento do 

pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da  racionalidade  científica  e  as  

destrezas  tecnolóxicas,  que  conducen  á  adquisición  de coñecementos, o contraste de ideas e a 

aplicación dos descubrimentos ao benestar social. A achega da materia de Lingua castelá e Literatura 

prodúcese a través do coñecemento e o dominio da linguaxe científica, e da relación dos avances 

científicos e tecnolóxicos co contexto no que se producen. 
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3. Competencia dixital. 
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC para 

alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, inclusión e 

participación na sociedade. 

Require  de  coñecementos  relacionados  coa  linguaxe  específica  básica:  textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro. Isto conleva o coñecemento das principais aplicacións  

informáticas,  o  acceso  ás  fontes  e  o  procesamento  da  información,  e  o coñecemento dos 

dereitos e as liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital. 

 

A  contribución  da  materia  de  Lingua  castelá  e  Literatura  ao  tratamento  da 

información  e  competencia  dixital  é  decisiva,  pois  unha  das  súas  metas  cífrase  en 

proporcionar  coñecementos  e  destrezas  para  a  procura  e  selección  de  información relevante  de  

acordo  con  diferentes  necesidades,  así  como  para  a  súa  reutilización  na produción  de  textos  

orais  e  escritos  propios.  A  procura  e  selección  de moitas  destas informacións requirirá, por 

exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou a utilización de Internet,   e   a   realización   guiada   

destas   procuras   constituirá   un   medio   para   o desenvolvemento da competencia dixital.  

 

Ademais,  o  currículo  de  Lingua  castelá  e  Literatura  inclúe  o  uso  de  soportes 

electrónicos na composición e publicación de textos, de modo que poidan abordarse máis 

eficazmente algunhas operacións que interveñen no proceso de escritura (planificación, execución   

do   texto,   revisión,   publicación),   tamén   contidos   básicos  desta   materia. Igualmente, queda 

dentro do ámbito da materia o estudo dos elementos formais e das normas de uso dos novos xéneros 

discursivos vinculados ás redes sociais e a Internet, así como o fomento da prevención dos riscos que 

existen para os usuarios destes novos sistemas de comunicación. 
 
4. Aprender a aprender. 

A  competencia  de  aprender  a  aprender  é  fundamental  para  a  aprendizaxe permanente en 

distintos contextos formais, non formais e informais. Caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e 

persistir na aprendizaxe, que esixe a capacidade para motivarse por aprender para desencadear o proceso, e 

require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender 

desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e autónomo. Ademais de instrumento de 

comunicación, a linguaxe é un medio de representación do mundo e está na base do pensamento e do 

coñecemento. O acceso ao saber e á construción de coñecementos mediante a linguaxe relaciónase 

directamente coa competencia básica de aprender a aprender. 

Así  mesmo,  os  contidos  de  reflexión  sobre a  lingua  recollen  un conxunto  de saberes 

conceptuais (metalinguaxe gramatical) e procedimentais (capacidade para analizar, contrastar, ampliar e 

reducir enunciados mediante o uso consciente de certos mecanismos gramaticais, substituír elementos do 

enunciado por outros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una 

mesma idea, diagnosticar erros e reparalos, etc.), que se adquiren en relación coas actividades de 

comprensión e composición de textos e que se reutilizan para optimizar a aprendizaxe lingüística, é dicir, 

para aprender a aprender lingua. 

 
5. Competencias sociais e cívicas. 
 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Esixe entender o modo no que 

pode procurarse un estado de saúde física e mental óptimo tanto para as persoas como para as súas 

familias e a súa contorna social próximo, e saber como un estilo de vida saudable pode contribuír a iso. 

A   competencia   cívica   baséase   no   coñecemento   crítico   dos   conceptos   de democracia, 

xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como do seu formulación  na  Constitución  

española,  a  Carta  dos  Dereitos  Fundamentais  da  Unión Europea  e  en  declaracións  internacionais,  e  

da  súa  aplicación  por  parte  de  diversas institucións  a  escala  local,  rexional,  nacional,  europea  e  

internacional.  Isto  inclúe  o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos 

acontecementos máis destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así 

como a comprensión  dos  procesos  sociais  e  culturais  de  carácter  migratorio  que  implican  a 

existencia de socie.dades multiculturais no mundo globalizado. 

A aprendizaxe da lingua contribúe decisivamente ao desenvolvemento da competencia social e 
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cidadá, entendida como un conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o 

respecto e o entendemento entre as persoas. En efecto, aprender Lingua é aprender a comunicarse cos 

outros, a comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. 

A   educación   lingüística   ten   un   compoñente   estreitamente   vinculado   coa competencia 

social e cidadá: a constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística, e a valoración 

de todas as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de representación e 

comunicación. Tamén se contribúe na medida na que se analiza como a linguaxe transmite e sanciona 

prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, para contribuír á erradicación dos usos discriminatorios. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en 

actos. Significa adquirir conciencia da situación na que hai que intervir ou que hai  que  resolver,  e  saber  

elixir,  planificar  e  xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou habilidades  e  actitudes  necesarios  con  

criterio  propio,  co  fin  de  alcanzar  o  obxectivo previsto. 

Aprender a usar a lingua é tamén aprender a analizar e resolver problemas, xa que unha das 

funcións da linguaxe é regular e orientar nosa propia actividade e a nosa interrelación cos demais,  polo  

que  se  poñen  en  funcionamento  habilidades  sociais  para  relacionarse, cooperar e traballar en equipo: 

poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar, e negociar e traballar de forma 

cooperativa e flexible. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas contribúe a progresar na iniciativa 

persoal e na regulación da propia actividade con autonomía. 

 

7. Competencia en conciencia e expresión cultural. 

 

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e 

valorar con espírito crítico e unha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais 

e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas parte da riqueza e 

patrimonio dos pobos. 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade  

estética  e  creadora  e  ao  dominio  daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes códigos 

artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e  expresión  persoal.  

Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida cultural e por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras. 

A lectura, interpretación e valoración das obras literarias contribúen de forma relevante ao 

desenvolvemento dunha competencia artística e cultural, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do ser 

humano. 

A súa contribución será máis relevante en tanto se establezan relacións entre as 

manifestacións literarias e outras manifestacións artísticas, como a música, a pintura ou o cine. 

Tamén  se  contribúe  a  esta  competencia  procurando  que  o  mundo  social  da literatura  

(autores,  críticos,  acceso  a  bibliotecas,  librerías,  catálogos  ou  a  presenza  do literario na prensa) 

adquira sentido para o alumnado. 
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No seguinte cadro expoñemos a porcentaxe do peso das competencias na nosa materia. Está 

elaborado a partires das competencias clave asociadas a cada estándar de aprendizaxe: 

 
PROBAS OBXECTIVAS: 2 

COMPETENCIAS CLAVE: 
CCL, CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CD, 
CSC 

 

 

 

45% 

TRABALLOS:2 ou 3 

LECTURAS OBRIGATORIAS: 1 (15%) 
 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CCL, CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CD, 
CSC 

 

45% 

PRODUCIÓN, AUTOAVALIACIÓN, 

COAVALIACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE:CCL, 
CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CSC, 

CD 
 

10% 

Realizaranse dous EXAMES por trimestre 
onde o alumnado debe demostrar os 
coñecementos lingüísticos e literarios, as 
súas capacidades, así como os seus recursos 
expresivos.  
 
As probas, que avaliarán diversas 
competencias, serán individuais  e 

indicarase a cualificación numérica de cada 
cuestión. 

-Lecturas obrigatorias (CCL, CCEC, CAA)  
-Comentarios de textos: imaxes, 
publicidade, literarios e/ou lingüísticos orais 
e escritos. (CD, CMCCT, CCL, CCEC, 
CAA, CSIEE) 
-Textos de creación persoal (CCL, CCEC, 
CAA, CSIEE) 
-Traballos de investigación individuais e/ou 

en grupo (CD, CSC, CMCCT) 
-Exposicións orais e debates (CCL, CSC, 
CSIEE, CAA, CD) 
-Dramatizacións e recitais. (CCL, CCEC, 
CSC, CAA, CSIEE, CD) 
 

-Traballo en aula e en casa rexistrado no 
CADERNO DE AULA coa debida 
autoavaliación das actividades (CCL, 
CAA, CSIEE, CMCCT) 
-Participación activa no traballo 
desenvolvido na aula.(CSC, CSIEE, 
CAA) 
-Respecto ás normas de intervención 

oral e ao traballo en equipo.(CSC, 
CSIEE, CAA) 
-Uso axeitado do material: libros, 
ordenadores, caderno, 
dicionarios…(CD, CAA, CSIEE) 
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1º DE ESO 

 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

 1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar   

LCLB 1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan 

os debates e calquera intercambio comunicativo oral. 
CCL, CSC 

LCLB 1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. CCL, CSIEE 

LCLB 1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

CCL, CAA 

LCLB 1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da 

xestión dos tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

CD 

LCLB 1.3.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual 

da avaliación e autoavaliación e propón solucións para melloralas. 

CAA 

LCLB 1.4.1. Realiza presentacións orais.  CCL 

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación.  

  

CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións entre elas.  

CCL 

LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc.  

CMC 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrándoos 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.  
CD 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. CD 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas 

dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc.  

CD 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, CSIE 
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mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e 

social, imitando textos modelo.  
CCL 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos 

e dialogados, imitando textos modelo.  

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos 

visuais que poden aparecer nos textos.  

CMCCT 

Bloque 3: Coñecemento da lingua   

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.  

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e 

escritas.  

CCL 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos  

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

CD 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais(substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando a súa función na organización do contido do texto.  

CCL 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas en relación 

coa intención comunicativa do emisor. 

CCL, CSC 

LCLB3.5.1. Participa en proxectos(elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

CCL, CCA 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro docente e do 

seu ámbito social próximo. 

CSC 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 

da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CAA 

Bloque 4: Educación literaria   

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

CCL, CCEC 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e coas 

compañeiras.  
CCL, CCEC 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a 

expresión corporal como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as 

producións das demais persoas.  

CCEC, CSC 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados 

seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa.  

CCL, CCEC 
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LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos.  

CCEC, CSIE 

 

 

CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  E CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 
 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 
Temp. 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

H 

M 

 B1.1. Escoita activa e observación 
das normas básicas que favorecen 
a comunicación. 

B1.1. Escoitar de forma activa e 
comprender o sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as 
regras de interacción, intervención 
e cortesía que regulan os debates 
e calquera intercambio 
comunicativo oral. 

CCL 

 

 

 D 

 G 

B1.2. Participación en debates, 
coloquios e conversas 
espontáneas respectando as 
normas básicas de interacción, 
intervención e cortesía que regulan 
estas prácticas orais. 

B1.2. Valorar a importancia da 
conversa na vida social 
practicando actos de fala 
(contando, describindo, opinando, 
dialogando, etc.), en situacións 
comunicativas propias da 
actividade escolar. 

LCLB1.2.1. Intervén en actos 
comunicativos orais e valora a súa 
participación. 

CCL 

CSIEE 

 

 H B1.3. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de textos 
orais. Aspectos verbais e non 
verbais. 

Mínimos:Coñecemento e uso das 
estratexias necesarias para a 

produción e a avaliación de textos 
orais. 

B1.3. Recoñecer, interpretar e 
avaliar progresivamente a 
claridade expositiva, a adecuación, 
a coherencia e a cohesión do 
contido das producións orais 
propias e alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os 
elementos non verbais (acenos, 
movementos, ollada, etc.). 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de 
produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

CCL 

CAA 

LCLB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal, 

da xestión de tempos e do emprego 
de axudas audiovisuais en calquera 
tipo de discurso. 

CD 

LCLB1.3.3. Recoñece os erros da 
produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para melloralas. 

CAA 

 

 

G 

H 

 B1.4. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en público: 
planificación do discurso, prácticas 
orais formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

Mínimos:Coñecemento e 
aplicación das estratexias 

necesarias para falar en público. 

B1.4. Aprender a falar en público, 
en situacións formais e informais, 
de xeito individual ou en grupo. 

LCLB1.4.1. Realiza presentacións 
orais. 

CCL  

A 

d 

 h 

 m 

B1.5. Creación de textos orais e 
audiovisuais que reproduzan 
situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

Mínimos: Creación de textos orais 
que reproduzan situacións de 
comunicación. 

B1.5. Reproducir situacións reais 
ou imaxinarias de comunicación 
potenciando o desenvolvemento 
progresivo das habilidades sociais, 
a expresión verbal e non verbal, e 
a representación de realidades, 
sentimentos e emocións. 

 LCLB1.5.1. Dramatiza e 
improvisa situacións reais ou 
imaxinarias de comunicación. 

CSC  

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir    

H 

N 

B2.1. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos escritos de ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e de ámbito 
social. 

Mínimos: Lectura e comprensión 
de textos escritos de ámbito 
persoal, educativo ou escolar. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar 
e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información e 
recoñece a idea principal e as ideas 
secundarias, comprendendo as 

relacións entre elas. 

CCL  
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Temp. 

LCLB2.1.2. Entende instrucións 
escritas de certa complexidade que 
lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos 
procesos de aprendizaxe. 

CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e 

deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuais, esquemas, etc. 

CMCCT 

 

 B 

 e 

h 

B2.2. Utilización progresivamente 
autónoma da biblioteca escolar e 
das tecnoloxías da información e 
da comunicación como fonte de 
obtención de información. 
Educación para o uso, o 

tratamento e a produción de 
información. 

Mínimos: Utilización da biblioteca 
escolar e das tecnoloxías da 
información e da comunicación 
como fonte de obtención de 
información. 

B2.2. Procurar e manexar 
información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou dixital, 
para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 
autónomo, diversas fontes de 
información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

CD 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa 
habitualmente dicionarios impresos 
ou en versión dixital. 

CD 

LCLB2.2.3. Coñece o 
funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

CD 

 

 

G 

H 

B2.3. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión do texto. A 
escritura como proceso. 

Mínimos:Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos,  
redacción e revisión do texto. 

B2.3. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

 LCLB2.3.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

CSIE  

H 

L 

B2.4. Produción de textos escritos 
e audiovisuais relacionados co 
ámbito persoal, co educativo ou 
escolar e co social. 

B2.5. Produción de textos escritos 
e audiovisuais narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos 
e argumentativos e escritura de 
textos dialogados. 

Mínimos: Produción de textos 
escritos e audiovisuais. 

B2.4. Escribir textos en diferentes 
soportes e formatos, en relación co 

ámbito de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios 
do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

CCL 

 LCLB2.4.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e 
mapas, e explica por escrito o 
significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos. 

CMCCT 

CD 

 

 

  Bloque 3. Coñecemento da lingua    

B 

H 

B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 

gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, pronome, 
verbo, adverbio, preposición, 
conxunción e interxección. 

B3.2. Coñecemento, uso e 
valoración das normas ortográficas 
e gramaticais, recoñecendo o seu 
valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

Mínimos:  Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais e das normas 

B3.1. Aplicar os coñecementos 
sobre a lingua e as súas normas 

de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a 
revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e 
alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 
uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento 
para corrixir erros de concordancia 
en textos propios e alleos. 

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 
erros ortográficos e gramaticais en 
textos propios e alleos, aplicando 
os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas 
súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 
adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e 

 CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Temp. 

ortográficas. escritas. 

 

E 

h 

B3.3. Manexo de dicionarios e 
outras fontes de consulta en papel 
e formato dixital sobre o uso da 
lingua. 

Mínimos:  Manexo de dicionarios e 
outras fontes de consulta. 

B3.2. Usar de forma efectiva os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato dixital, para resolver 
dúbidas en relación ao manexo da 

lingua e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

 LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas 
de consulta en formatos diversos 
para resolver as súas dúbidas 
sobre o uso da lingua e para 
ampliar o seu vocabulario. 

CD  

 H B3.4. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticais como léxicos. 

Mínimos:  Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais. 

B3.3. Identificar os conectores 
textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna 
presentes nos textos, recoñecendo 
a súa función na organización do 
contido do discurso. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e 
explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e 
os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa 
función na organización do 
contido do texto. 

CCL  

 A 

H 

B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 

obxectividade e da subxectividade 
a través das modalidades 
oracionais e as referencias 
internas ao emisor e ao receptor 
nos textos. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 

que fala ou escribe. 

B3.4. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que fala 
ou escribe. 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión 
da obxectividade ou 
subxectividade identificando as 
modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor. 

CSC 

CCL 

 

 I 

 L 

B3.6. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

Mínimos: Participación en 
proxectos  nos que se utilicen 
varias linguas. 

B3.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

LCLB3.5.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

CCL 

 CAA 

 

A 

h 

i 

ñ 

o 

B3.7. Recoñecemento da 

diversidade lingüística propia do 
ámbito persoal, social e mediático. 

Mínimos:  Recoñecemento da 
diversidade lingüística. 

B3.6. Recoñecer e valorar a 

diversidade lingüística, con 
especial atención á realidade do 
centro docente e do ámbito social 
do alumnado. 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a 

diversidade lingüística do seu 
grupo, do centro docente e do seu 
ámbito social próximo. 

CSC  

G 

 H 

 B3.8. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos 
sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa 
integrada. 

Mínimos: Identificación  dos 
coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 B3.7. Reflexionar sobre o sistema 
e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción 

de textos. 

LCLB3.7.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera das 

outras. 

CAA  
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Temp. 

  Bloque 4. Educación literaria    

H 

 l 

 n 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo, para 

lograr o desenvolvemento dos 
seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de 
lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da 
literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, 

amosando interese pola lectura.  LCLB4.1.1. Le e comprende cun 
grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos, ás 
súas afeccións e aos seus 
intereses. 

 CCL 

CCEC 

 

H 

l 

n 

B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos 
seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de 
lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo. 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito 
pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

 LCLB4.2.1. Fala na clase dos 
libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas 
compañeiras. 

CCEC 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión 

corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, 
respectando as producións das 
demais persoas. 

CCEC 

 CSC 

LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 
partir de modelos dados seguindo 
as convencións do xénero con 

intención lúdica e creativa. 

 CCL 

CCEC 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto 
pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios 
sentimentos. 

CCEC 

CSIE 
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CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  

PROCEDEMENTOS/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CCCC TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I: Comunicación oral. 

Escoitar e falar 
   1ª AV. 2ª AV. 3ª AV. 

LCLB 1.1.1. Recoñece e asume as 

regras de interacción, intervención 

e cortesía que regulan os debates e 

calquera intercambio 

comunicativo oral. 

Recoñece e asume a maioría das 

regras de interacción, intervención 

e cortesía que regulan os debates e 

calquera intercambio comunicativo 

oral. 

P1. Observación sistemática do 

alumno ante as intervencións orais 

dos demais. 
I1 Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado. 
I1-(RÚBRICA I DEBATES) 

CCL 

CSC 

X X X 

LCLB 1.2.1. Intervén en actos 

comunicativos orais e valora a súa 

participación. 

Intervén en actos comunicativos 

orais e valora a súa participación. 
P1 

I2 Ficha de rexistro de 

participación na aula 

P4-Comprensión de textos orais e 

análise dos mesmos. 

CCL  

CSIEE  

X X X 

LCLB 1.3.1. Coñece o proceso de 

produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos 

contidos. 

Coñece aceptablemente o proceso 

de produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos contidos. 

 

P1 
I1, I2, I3 Coavaliación e 

autoavaliación do alumnado. 

(RÚBRICA I, II: DEBATE E 

EXPOSICIÓN) 
 

CCL 

CAA 

X X X 

LCLB 1.3.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión dos tempos e do 

emprego de axudas audiovisuais 

en calquera tipo de discurso. 

Recoñece certa importancia dos 

aspectos prosódicos, da linguaxe 

non verbal, da xestión dos tempos 

e do emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

P4-  

I1- Proba escrita de resposta breve 

e/ou tipo test de comprensión de 

textos orais de medios de 

comunicación. 

CD X X X 

LCLB1.3.3. Recoñece os erros da 

produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para melloralas. 

Recoñece algúns erros da 

produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para melloralas. 

P1-Observación sistemática das 

intervencións do alumnado. 
I2 Ficha de rexistro de 

participación na aula 
P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado.  
I1, I2- (RÚBRICA I, II, IV, V) 

CAA X X X 

LCLB 1.4.1. Realiza presentacións 
orais. 

Realiza unha exposición oral P4-Edita un vídeo no que fai unha 

presentación oral sinxela sobre un 

tema e/ou libro de lectura. 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado.  
I1, I2- (RÚBRICA II) 

CCL  X  

LCLB1.5.1. Dramatiza e 

improvisa situacións reais ou 

imaxinarias de comunicación.  

 

Dramatiza e improvisa breves 

situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación extraídas de textos 

dramáticos. 

P4-Realización de podcast 

(recitación de poemas, 

interpetación oral de relatos, 

dramatización de textos teatrais). 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado.  
I5- (RÚBRICA V 

DRAMATIZACIÓN) 

CSC   X 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

ler e escribir 
      

LCLB2.1.1. Retén información e 

recoñece a idea principal e as 

ideas secundarias, comprendendo 

as relacións entre elas. 

Retén información e recoñece a 

idea principal e algunhas ideas 

secundarias, comprendendo as 

relacións entre elas. 

P4- Probas específicas. Realización 

de tarefas de comprensión e 

expresión escrita. 

I2- Probas escritas, fichas de 

lectura, recensións. 

CCL X X X 
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LCLB2.1.2. Entende instrucións 

escritas de certa complexidade que 

lle permiten desenvolverse en 

situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

Entende instrucións escritas de 

certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en 

situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I1- Obxectivas 
I5- Resolución de exercicios 

CCL X X X 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e 

deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuais, esquemas, etc. 

Interpreta, explica e deduce parte 

da información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

P4- Probas específicas 

I6- Interpretación de datos ou 

imaxes 

CMCCT X X X 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 

autónomo, diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

Utiliza, de xeito autónomo, 

diversas fontes de información 

integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais 

ou escritos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I5- Traballo de investigación 

CD  X  

LCLB2.2.2. Coñece e manexa 

habitualmente dicionarios 

impresos ou en versión dixital. 

Coñece e manexa habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión 

dixital. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de clase 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CL X X X 

LCLB2.2.3. Coñece o 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) 

e de bibliotecas dixitais, e é capaz 

de solicitar autonomamente 

algunha vez libros, vídeos, etc. 

P1- Observación sistemática 

I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do 

alumnado. 

I1- Caderno materia 

CD X X X 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

Aplica algunha técnica para 

planificar os seus escritos 

(esquemas...) e redacta borradores 

de escritura. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSIE X X X 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios 

do ámbito persoal e familiar, 

escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

Escribe textos básicos propios do 

ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando 

textos modelo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
I5- Traballo de investigación 
P4- Probas específicas 
I2- Abertas 
I3- Traballo de tipoloxías textuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.4.2. Escribe textos 

narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo. 

Escribe textos narrativos, 

descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e 

dialogados, sinxelos imitando 

textos modelo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I3- Traballo de tipoloxías textuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e 

mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos visuais 

que poden aparecer nos textos. 

Realiza esquemas e mapas 

sinxelos, e explica minimamente 

por escrito o significado dos 

elementos visuais que poden 

aparecer nos textos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I6- Interpretación de datos ou 

imaxes 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CM  

CT  

CD  

X X X 

Bloque 3: Coñecemento da 

lingua 
      

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 

uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento 

para corrixir erros de concordancia 

en textos propios e alleos. 

Recoñece e explica o uso das 

principais categorías gramaticais 

nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e 

alleos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I3- RÚBRICA CORRECCIÓN DE 

ERROS 

CCL  

 

X X X 
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I6- Autocorrección caderno 
LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando 

os coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas 

súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

Recoñece e corrixe certos erros 

ortográficos e gramaticais en textos 

propios e alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas 

súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

P5- Coavaliación e autoavaliación 
I3- RÚBRICA CORRECCIÓN DE 

ERROS 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  X X X 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 

adecuadamente as formas verbais 

nas súas producións orais e 

escritas. 

Coñece e utiliza adecuadamente a 

maioría das formas verbais nas 

súas producións orais e escritas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I3- RÚBRICA CORRECCIÓN DE 

ERROS 

CCL  

 

 X X 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes 

variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver as súas 

dúbidas sobre o uso da lingua e 

para ampliar o seu vocabulario. 

Utiliza algunha fonte de consulta 

para resolver as súas dúbidas sobre 

o uso da lingua e para ampliar o 

seu vocabulario. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD  X X X 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e 

explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) e 

os principais mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticais(substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos 

e hiperónimos), valorando a súa 

función na organización do 

contido do texto. 

Recoñece, usa e explica algúns 

conectores textuais (de adición, 

contraste e explicación) e os 

principais mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticais(substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa 

función na organización do contido 

do texto. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión 

da obxectividade ou 

subxectividade identificando as 

modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas en 

relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

Recoñece case sempre a expresión 

da obxectividade ou 

subxectividade identificando 

minimamente as modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas en relación coa 

intención comunicativa do emisor. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC  

CCL  

 

X X X 

LCLB3.5.1. Participa en 

proxectos(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros y 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 algunha vez en 

proxectos(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros y 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. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I2- Textos escritos 
I3- Producións orais 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  

CAA  

 

X X X 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a 

diversidade lingüística do seu 

grupo, do centro docente e do seu 

ámbito social próximo. 

Coñece e valora minimamente a 

diversidade lingüística do seu 

grupo, do centro docente e do seu 

ámbito social próximo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC X   

LCLB3.7.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos 

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 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA X X X 
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textos traballados en calquera das 

outras. 

outras. 

Bloque 4: Educación literaria       

LCLB4.1.1. Le e comprende cun 

grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses. 

Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras 

literarias adaptadas ao seu nivel e 

próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  

CCEC  

 

X X X 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos  

libros e comparte as súas 

impresións  

cos compañeiros e coas  

compañeiras. 

Fala na clase dos  

libros e comparte as súas 

impresións  

cos compañeiros e coas  

compañeiras. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
I3- Producións orais (Resumos, 

recensións) 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC X X X 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos 

literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión 

corporal como manifestación de 

sentimentos e emocións, 

respectando as producións das 

demais persoas. 

Dramatiza fragmentos literarios 

breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión 

corporal como manifestación de 

sentimentos e emocións, 

respectando as producións das 

demais persoas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I5- Dramatización. 

CCEC  

CSC  

 

 X X 

LCLB4.3.1. Redacta textos 

persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados seguindo 

as convencións do xénero con 

intención lúdica e creativa. 

Redacta textos persoais sinxelos de 

intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as 

convencións do xénero con 

intención lúdica e creativa. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I2- Textos escritos: Narración (1º 

AV.),  (2º AV.), poesía (3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía textual: 

EXAME 

CCL  

CCEC  

 

X X X 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto 

pola escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar 

e regular os seus propios 

sentimentos. 

Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e 

regular os seus propios 

sentimentos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I2- Textos escritos: Narración (1º 

AV.), descrición (2º AV.), poesía 

(3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía textual: 

EXAME 

CCEC  

CSIE  

 

X X X 

 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 
 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (narracións,   

descricións,argumentacións...). 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...). 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 
 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 
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 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 
 
  
 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 
 

Libro de texto: Lengua Castellana yLiteratura. Editorial Oxford,Inicia Dual. 

O horario semanal para a materia de Lingua Castelá e Literatura é de catro sesións de 

clase, cunha duración de 50 minutos cada unha. A distribución temporal dos contidos adaptarase en 

principio á previsión do número de sesións de clase que corresponda a cada un dos tres trimestres que 

integran o curso así como ás unidades didácticas do libro de texto que manexa o alumnado. A 

temporalización queda como a que segue: 

 
1ª AVALIACIÓN 

-Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

1. Recoñecemento dos elementos da comunicación na audición de mensaxes orais. 

2. Audición e análise de distintos textos orais representativos das variedades lingüísticas de España. 
3. A descrición oral nos textos expositivos orais. 

 

-Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir. 
1. A comunicación: os elementos da comunicación. Mensaxes orais e escritos. 

2. O resumo. Técnicas e estratexias para a realización dun resumo. 

3. O concepto de texto. As Propiedades textuais. Clasificación e presentación das tipoloxías textuais 
segundo a forma e a intención do emisor. 

4. A descrición: definición, características, estrutura e clasificación segundo o punto de vista e segundo o 

tema. A descrición de persoas, lugares ou paisaxes e obxectos. Composición de textos descritivos.  

5. A narración. Elementos da narración. O diálogo e a descrición nos textos narrativos. Lectura, análise e 
composición de textos narrativos. 

-Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

1. As linguas de España. As variedades lingüísticas.  
2. As relacións semánticas: sinonimia e antonimia. 

3. Significado e sentido. O sentido literal e o sentido figurado. As palabras polisémicas. 

4. As categorías gramaticais: sustantivos, determinantes, pronomes e adxectivos. 
5. Ortografía. Os signos de puntuación. Aplicación e explicación das normas ortográficas na 

composición escrita de textos. Identificación e corrección de errores nos textos de elaboración propia 

e dos demais. As características ortográficas dos textos de internet. 

6. Ortografía. Normas xerais de acentuación. 
7. Ortografía. As letras e os sons. Aplicación das normas ortográficas na composición escrita: 

autocorrección e corrección de textos. 

 
-Bloque 4. Educación literaria. 

1. A literatura: características, temas, tópicos e finalidade. A linguaxe literaria. Clasificación dos xéneros 

literarios: narrativa, lírica e teatro. 

2. A narración literaria. Elementos da narración. Subxéneros narrativos (conto, novela, mito, lenda…). 
 

2ª AVALIACIÓN. 

-Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar.  
1. Audición e análise de textos orais narrativos, descritivos, dialogados, expositivos e argumentativos. 

2. Audición de poemas orais. Recitación oral de poemas na clase. 

3. Planificación e participación nunha exposición oral. 
 

-Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir. 

1. O texto expositivos: características e estrutura. Os elementos da narración. Lectura, análise e 

composición escrita de textos expositivos cohesionados.  
-Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

1. Os campos semánticos e os campos léxicos. 

2. As categorías gramaticais: o verbo. 
3. Ortografía. Acentuación de ditongos, tritongos e hiatos. Interiorización e aplicación das normas 

ortográficas na composición escrita. 
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4. Ortografía. Os signos de puntuación. Aplicación e explicación das normas ortográficas na 
composición escrita de textos. Identificación e corrección de erros nos textos de elaboración propia e 

dos demais. As características ortográficas dos textos de internet. 

5. Ortografía. As letras e os sons. Aplicación das normas ortográficas na composición escrita: 

autocorrección e corrección de textos. 
 

-Bloque 4. Educación literaria. 

1. O xénero lírico. O poema e as estrofas. Lectura, análise, composición e recitado de poemas. 
2. As convencións da lírica. Os recursos literarios: estilísticos, fónicos, gramaticais e semánticos.  

 

3ª AVALIACIÓN. 
-Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

1. O diálogo e a conversa. Audición e análise de diálogos planificados e diálogos espontáneos. 

2. Planificación e realización dun diálogo planificado: a entrevista. 

3. Planificación e participación nunha reportaxe. 
-Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir. 

1. Lectura, análise e composición de textos dialogales. 

2. Os xéneros periodísticos: xéneros informativos, de opinión e mixtos. Lectura, análise e creación de 
textos periodísticos. 

3. Lectura, análise e valoración crítica de textos narrativos, expositivos, descritivos, dialogais, 

argumentativos e de textos na rede. 
-Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

1. O dicionario: tipos de dicionarios. A busca do significado das palabras no dicionario. As acepcións das 

palabras. 

2. As categorías gramaticais invariables: adverbios, preposicións, conxuncións e interxecións. 
3. O texto instructivo: características generales. Lectura, análisis y creación de textos instructivos. 

4. Os grupos sintácticos e os enunciados. A oración. Identificación do suxeito e predicado nas oracións 

simples. 
-Bloque 4. Educación literaria. 

1. O xénero teatral ou dramático. O texto teatral e o espectáculo. Os subxéneros teatrais. Lectura, análise 

e interpretación de textos teatrais. 

2. Dramatización dunha escena teatral. 

 

LIBROS DE LECTURA OBRIGATORIA. 

 

- 1ª avaliación: El silencio del asesino de Concha López Narváez. 

- 2ª avaliación: La rosa de los vientos. Antología poética. Vicens Vives. Colección Cucaña. 

- 3ª avaliación: La ratonera de Agatha Christie, edición de Vicens-Vives. 

 

CRITERIOS  DE CUALIFICACIÓN. 

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así: 

 

-45% contidos avaliables a través de probas obxectivas. 

-15% valorará a lectura obrigatoria. 

-30% tarefas e proxectos (realizadas na aula) e traballos (realizados na aula e na casa). 

-10% caderno (rúbrica para a avaliación de cadernos), traballo na aula e na casa, intervencións 

orais (formulación de preguntas de interese na materia). 
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2º DE ESO 

 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar  

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 

identificando a estrutura, a información relevante e a intención comunicativa do/da falante.  

CCL 

LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas.  CCL 

LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía dada.  CCL 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva 

e argumentativa, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as estratexias de cohesión textual oral.  

CCL 

LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas.  CCL 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de palabras ou 

enunciados descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o contexto en que aparece, etc.).  

CAA 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e 

semanticamente.  

CCL, CAA 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate tendo en conta o ton 

empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das demais persoas.  

CCL, CSC 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, 

a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

CSIE 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 

o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso.  

CD 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avalia ción e 

autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
CAA 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  CCL 

LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, analizando e comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e espontáneos.  

CSC 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais.  CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 

práctica oral.  

CCL 

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende as instrucións do/da moderador/a en debates e coloquios.  CSC 

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de 

palabra, respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as demais persoas e usando 

CCL, CSC 
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fórmulas de saúdo e despedida.  

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir   

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de texto.  CCL 

LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 

repertorio léxico.  

CCL 

LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona en relación co contexto.  CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións que 

se establecen entre elas.  

CCL 

LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes matices 

semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica.  

CMCCT 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 

informacións ou valoracións implícitas.  

CCL 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

CMCCT 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos 

nos seus discursos orais ou escritos.  

CD 

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz 

de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc.  

CD 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) 

e redacta borradores de escritura. 

CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

CCL 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos 

modelo. 

CCL 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo.  

CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que poden 

aparecer nos textos.  

CMCCT, CD 

  

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para 

corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.  

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais.  

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. CCL 

LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no significado das palabras dentro dunha 

frase ou un texto oral ou escrito. 

CCL 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra, e explica o seu uso concreto nunha frase ou 

nun texto oral ou escrito. 

CCL 
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LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase ou nun texto oral ou 

escrito.  

CCEC 

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan o significado global das palabras: tabú e 

eufemismo.  

CCEC 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais 

mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido do texto. 

CCL 

LCLB3.6.1. Explica a diferenza  significativa que implica o uso dos tempos e modos verbais. CCL 

LCLB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. CSC 

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecemen tos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 
CAA 

Bloque 4: Educación literaria   

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 

gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses.  

CCL 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a 

relación entre diversas obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as épocas. 
CCEC 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de 

diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade.  

CAA 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as.  CCL, CSC 

LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal 

e potenciando a expresividade verbal.  

CCL 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e creativa.  

CCL, CCEC 

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular 

os seus propios sentimentos.  

CAA 

 

 

CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  E CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

h 

m 

B1.1. Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación co 

ámbito de uso: ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e social. 

Mínimos:Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación co 

B1.1. Escoitar de forma activa, 

comprender, interpretar e valorar 

textos orais propios dos ámbitos 

persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

LCLB1.1.1. Comprende o 

sentido global de textos orais 

propios do ámbito persoal, 

escolar/ educativo e social, 

identificando a estrutura, a 

información relevante e a 

intención comunicativa do/da 

falante. 

CCL 
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ámbito de uso. LCLB1.1.2. Retén 

información relevante e extrae 

informacións concretas. 

CCL 

LCLB1.1.3. Segue e 

interpreta instrucións orais 

respectando a xerarquía dada. 

CCL 

h 

m 

B1.2. Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación 

coa súa finalidade: textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

textos argumentativos. Diálogo. 

Mínimos:Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación 

coa súa finalidade. 

B1.2. Escoitar de xeito activo, 

comprender, interpretar e valorar 

textos orais de diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende o 

sentido global de textos orais de 

intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e 

argumentativa, identificando a 

información relevante, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante, así 

como a súa estrutura e as 

estratexias de cohesión textual 

oral. 

CCL 

    LCLB1.2.2. Retén 

información relevante e extrae 

informacións concretas. 

CCL 

    LCLB1.2.3. Utiliza 

progresivamente os instrumentos 

adecuados para localizar o 

significado de palabras ou 

enunciados descoñecidos 

(demanda axuda, procura en 

dicionarios, lembra o contexto en 

que aparece, etc.). 

CAA 

    LCLB1.2.4. Resume textos 

narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e 

integrando a información en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

CAA 

CCL 

h 

m 

B1.3. Escoita activa e cumprimento 

das normas básicas que favorecen a 

comunicación. 

Mínimos: Escoita e cumprimento das 

normas básicas que favorecen a 

comunicación. 

B1.3. Escoitar de xeito activo 

e comprender o sentido global de 

textos orais. 

LCLB1.3.1. Observa e 

analiza as intervencións 

particulares de cada participante 

nun debate tendo en conta o ton 

empregado, a linguaxe que se 

utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das 

demais persoas. 

CCL 

CSC 

h B1.4. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo das 

estratexias necesarias para a produción 

e a avaliación de textos orais. Aspectos 

verbais e non verbais. 

Mínimos: Coñecemento e uso das 

estratexias necesarias para a produción 

e a avaliación de textos orais. 

B1.4. Comprender o sentido 

global de textos orais. 
LCLB1.4.1. Recoñece o 

proceso de produción de 

discursos orais valorando a 

claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos 

contidos. 

CSIE 

LCLB1.4.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos, da linguaxe non 

verbal e da xestión de tempos, e 

o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

CD 

LCLB1.4.3. Recoñece os 

erros da produción oral propia e 

allea a partir da práctica habitual 

da avaliación e autoavaliación, e 

CAA 
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propón solucións para melloralas. 

g 

h 

B1.5. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias necesarias 

para falar en público: planificación do 

discurso, prácticas orais formais e 

informais, e avaliación progresiva. 

Mínimos:  Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias necesarias 

para falar en público. 

B1.5. Aprender a falar en 

público, en situacións formais e 

informais, de xeito individual ou 

en grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza 

presentacións orais. 
CCL 

LCLB1.5.2. Realiza 

intervencións non planificadas 

dentro da aula, analizando e 

comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos 

formais e espontáneos. 

CSC 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente palabras propias 

do nivel formal da lingua nas 

sLCLB1.5.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, 

modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica 

oral.úas prácticas orais. 

CCL 

      

a 

d 

g 

B1.6. Participación en debates, 

coloquios e conversas espontáneas 

respectando as normas básicas de 

interacción, intervención e cortesía que 

regulan estas prácticas orais. 

B1.7. Creación de textos orais e 

audiovisuais que reproduzan situacións 

reais ou imaxinarias de comunicación. 

Mínimos: Participación en debates, 

coloquios e conversas espontáneas 

respectando as normas básicas. 

B1.6. Participar e valorar a 

intervención en debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas. 

LCLB1.6.1. Cínguese ao 

tema, non divaga e atende as 

instrucións do/da moderador/a en 

debates e coloquios. 

CSC 

LCLB1.6.2. Respecta as 

normas de cortesía que deben 

dirixir as conversas orais 

axustándose á quenda de palabra, 

respectando o espazo, 

xesticulando adecuadamente, 

escoitando activamente as 

demais persoas e usando 

fórmulas de saúdo e despedida. 

CCL 

CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

b 

h 

B2.1. Coñecemento e uso das 

técnicas e estratexias necesarias para a 

comprensión de textos escritos. 

Mínimos: Coñecemento das técnicas e 

estratexias necesarias para a 

comprensión de textos escritos. 

B2.1. Aplicar estratexias de 

lectura comprensiva e crítica de 

textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica 

diferentes estratexias de lectura 

en función do obxectivo e o tipo 

de texto. 

CCL 

LCLB2.1.2. Comprende o 

significado das palabras propias 

de nivel formal da lingua e 

incorpóraas ao seu repertorio 

léxico. 

CCL 

LCLB2.1.3. Relaciona a 

información explícita e implícita 

dun texto, e pona en relación co 

contexto. 

CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce a idea 

principal dun texto e recoñece as 

ideas secundarias, comprendendo 

as relacións que se establecen 

entre elas. 

CCL 

LCLB2.1.5. Fai inferencias e 

hipóteses sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que conteña 

diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do 

significado global e a avaliación 

CMCCT 
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crítica. 

b 

h 

l 

B2.2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. Mínimos: Lectura e 

comprensión de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos sinxelos. 

B2.2. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos en 

diferentes formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, 

relaciona e secuencia 

informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce 

informacións ou valoracións 

implícitas. 

CCL 

LCLB2.2.2. Interpreta, 

explica e deduce a información 

dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

CMCCT     

b 

e 

h 

B2.3. Utilización progresivamente 

autónoma da biblioteca escolar e das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como fonte de obtención 

de información. Educación para o uso, o 

tratamento e a produción de 

información. 

Mínimos:Utilización da biblioteca 

escolar e das tecnoloxías da 

información e da comunicación como 

fonte de obtención de información. 

B2.3. Procurar e manexar 

información, na biblioteca e 

noutras fontes, en papel ou 

dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe continua. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito 

autónomo diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

CD 

LCLB2.3.2. Coñece o 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

CD 

g 

h 

B2.4. Coñecemento e uso das 

técnicas e as estratexias para a 

produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción 

e revisión do texto. A escritura como 

proceso. 

Mínimos: Coñecemento e uso das 

técnicas e as estratexias para a 

produción de textos escritos. 

B2.4. Aplicar 

progresivamente as estratexias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes e 

cohesionados. 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos 

usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con 

claridade, enlazando enunciados 

en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as 

normas gramaticais e 

ortográficas. 

CCL 

e 

h 

i 

l 

B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e social. 

B2.6. Produción de textos escritos e 

audiovisuais narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos, e escritura de textos 

dialogados. 

Mínimos: Produción de textos escritos e 

audiovisuais narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

B2.5. Escribir textos en 

diferentes soportes e formatos, en 

relación co ámbito de uso. 

LCLB2.5.1. Escribe textos 

propios do ámbito persoal e 

familiar, escolar ou educativo e 

social, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB2.5.2. Escribe textos 

narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo. 

CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza 

esquemas e mapas, e explica por 

escrito o significado dos 

elementos visuais que poden 

aparecer nos textos. 

CMCCT 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

b 

h 

B3.1. Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías gramaticais: 

substantivo, adxectivo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, preposición, 

conxunción e interxección. 

B3.2. Coñecemento, uso e 

B3.1. Aplicar os 

coñecementos sobre a lingua e as 

súas normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión 

progresivamente autónoma dos 

LCLB3.1.1. Recoñece e 

explica o uso das categorías 

gramaticais nos textos, e utiliza 

este coñecemento para corrixir 

erros de concordancia en textos 

propios e alleos. 

CCL 
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valoración das normas ortográficas e 

gramaticais, recoñecendo o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación 

eficaz. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías gramaticais e 

das normas ortográficas e gramaticais. 

textos propios e alleos. LCLB3.1.2. Recoñece e 

corrixe erros ortográficos e 

gramaticais en textos propios e 

alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos 

nas súas producións orais, 

escritas e audiovisuais. 

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 

adecuadamente as formas verbais 

nas súas producións orais e 

escritas. 

CCL 

b 

h 

B3.3. Comprensión e interpretación 

dos compoñentes do significado das 

palabras: denotación e connotación. 

Mínimos:Comprensión e interpretación 

de denotación e connotación. 

B3.2. Comprender o 

significado das palabras en toda a 

súa extensión para recoñecer e 

diferenciar os usos obxectivos 

dos subxectivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia os 

compoñentes denotativos e 

connotativos no significado das 

palabras dentro dunha frase ou un 

texto oral ou escrito. 

CCL 

h B3.4. Coñecemento reflexivo das 

relacións semánticas que se establecen 

entre as palabras. 

Mínimos: Coñecemento das relacións 

semánticas que se establecen entre as 

palabras. 

B3.3. Comprender e valorar 

as relacións de igualdade e de 

contrariedade que se establecen 

entre as palabras e o seu uso no 

discurso oral e escrito. 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa 

sinónimos e antónimos dunha 

palabra, e explica o seu uso 

concreto nunha frase ou nun 

texto oral ou escrito. 

CCL 

h 

n 

B3.5. Observación, reflexión e 

explicación dos cambios que afectan o 

significado das palabras: causas e 

mecanismos. Metáfora, metonimia, 

palabras tabú e eufemismos. 

Mínimos:  Observación, reflexión e 

explicación de metáfora, metonimia, 

palabras tabú e eufemismos. 

B3.4. Recoñecer os cambios 

de significado que afectan a 

palabra no texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú e 

eufemismos. 

LCLB3.4.1. Recoñece e 

explica o uso metafórico e 

metonímico das palabras nunha 

frase ou nun texto oral ou escrito. 

CCEC 

LCLB3.4.2. Recoñece e 

explica os fenómenos contextuais 

que afectan o significado global 

das palabras: tabú e eufemismo. 

CCEC 

h B3.6. Recoñecemento, uso e 

explicación dos conectores textuais e 

dos principais mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticais como léxicos. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 

explicación dos conectores textuais. 

B3.5. Identificar os 

conectores textuais e os 

principais mecanismos de 

referencia interna presentes nos 

textos, recoñecendo a súa función 

na organización do contido do 

discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 

explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) 

e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), e valora a súa 

función na organización do 

contido do texto. 

CCL 

a 

h 

B3.7. Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización en función da persoa que 

fala ou escribe. Expresión da 

obxectividade e a subxectividade a 

través das modalidades oracionais e as 

referencias internas ao emisor e ao 

receptor nos textos. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización. 

B3.6. Identificar a intención 

comunicativa da persoa que fala 

ou escribe. 

LCLB3.6.1. Explica a 

diferenza significativa que 

implica o uso dos tempos e 

modos verbais. 

CCL 

i 

l 

B3.8. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións sobre libros 

e películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, 

B3.7. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro 

LCLB3.7.1. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos 

CCL 
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evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

Mínimos: Participación en proxectos 

nos que se utilicen varias linguas 

docente, e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.9. Recoñecemento da 

diversidade lingüística propia do ámbito 

persoal, social e mediático. 

Mínimos: Recoñecemento da 

diversidade lingüística. 

B3.8. Recoñecer e valorar a 

diversidade lingüística, con 

especial atención á realidade 

galega. 

LCLB3.8.1. Coñece e valora 

a diversidade lingüística de 

Galicia. 

CSC 

g 

h 

B3.10. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

Mínimos:Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

B3.9. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante a comparación 

e a transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar 

estes coñecementos para 

solucionar problemas de 

comprensión e para a produción 

de textos. 

LCLB3.9.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera das 

outras. 

CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de pracer, 

de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios 

gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 

enriquecemento persoal. 

B4.1. Ler fragmentos ou 

obras da literatura española e 

universal de todos os tempos e da 

literatura xuvenil, próximas aos 

propios gustos e ás afeccións, 

amosando interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende 

cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses. 

CCL 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil como fonte de pracer, 

de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios 

gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 

enriquecemento persoal. 

B4.2. Promover a reflexión 

sobre a conexión entre a literatura 

e o resto das artes (música, 

pintura, cine, etc.), como 

expresión do sentimento humano, 

analizando e interrelacionando 

obras literarias, musicais, 

arquitectónicas, etc. personaxes e 

temas de todas as épocas. 

LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a capacidade de 

reflexión observando, analizando 

e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas 

de todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

CCEC 

LCLB4.2.2. Recoñece e 

comenta o mantemento ou a 

evolución de personaxes-tipo, 

temas e formas ao longo de 

diversos períodos histórico-

literarios ata a actualidade. 

CAA 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de pracer, 

de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios 

gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 

B4.3. Fomentar o gusto e o 

hábito pola lectura en todas as 

súas vertentes: como fonte de 

acceso ao coñecemento e como 

instrumento de lecer e diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes aos nosos, reais ou 

imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos 

libros e comparte as súas 

impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

CCL 

CSC 

LCLB4.3.2. Le en voz alta 

modulando, adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e 

potenciando a expresividade 

CCL 
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enriquecemento persoal. verbal. 

h 

l 

n 

B4.2. Redacción de textos de 

intención literaria a partir da lectura de 

textos, utilizando as convencións 

formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

Mínimos: Redacción de textos de 

intención literaria a partir da lectura de 

textos, utilizando as convencións 

formais do xénero. 

B4.4. Redactar textos persoais 

de intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos 

persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados seguindo 

as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

CCL 

CCEC 

LCLB4.4.2. Desenvolve o 

gusto pola escritura como 

instrumento de comunicación 

capaz de analizar e regular os 

seus propios sentimentos. 

CAA 

 
 
CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CCCC TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar 

e falar 
   1ª AV. 2ª AV. 3ª AV. 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global 

de textos orais propios do ámbito 

persoal, escolar/ educativo e social, 

identificando a estrutura, a información 

relevante e a intención comunicativa 

do/da falante. 

Comprende aceptablemente o sentido 

global de textos orais propios do 

ámbito persoal, escolar/ educativo e 

social, identificando a estrutura, a 

información relevante e a intención 

comunicativa do/da falante. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 

LCLB1.1.2. Retén información relevante 

e extrae informacións concretas. 

Retén case sempre información 

relevante e extrae informacións 

concreta. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 

LCLB1.1.3. Segue e interpreta 

instrucións orais respectando a xerarquía 

dada. 

B1.1.3. Segue e interpreta algunhas 

instrucións orais respectando 

minimamente a xerarquía dada. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global 

de textos orais de intención narrativa, 

descritiva, instrutiva, expositiva e 

argumentativa, identificando a 

información relevante, determinando o 

tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante, así como a 

súa estrutura e as estratexias de cohesión 

textual oral. 

LCLB1.2.1. Comprende en xeral o 

sentido global de textos orais de 

intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e argumentativa, 

identificando case toda a información 

relevante, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa 

do/da falante, así como a súa estrutura 

e algunhas estratexias de cohesión 

textual oral. 

P1- Observación sistemática 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 
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LCLB1.2.2. Retén información relevante 

e extrae informacións concretas. 

LCLB1.2.2. Retén algunha 

información relevante e extrae 

informacións concretas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os 

instrumentos adecuados para localizar o 

significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, procura 

en dicionarios, lembra o contexto en que 

aparece, etc.). 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente 

os instrumentos adecuados para 

localizar o significado de palabras ou 

enunciados descoñecidos (demanda 

axuda, procura en dicionarios, lembra 

o contexto en que aparece, etc.). 

P1- Observación sistemática 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CAA X X X 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións 

que se relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos sinxelos de forma 

clara, recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións 

que se relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL, 

CAA 

X X X 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as 

intervencións particulares de cada 

participante nun debate tendo en conta o 

ton empregado, a linguaxe que se utiliza, 

o contido e o grao de respecto cara ás 

opinións das demais persoas. 

LCLB1.3.1. Observa e analiza a nivel 

básico as intervencións particulares de 

cada participante nun debate tendo en 

conta o ton empregado, a linguaxe que 

se utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das demais 

persoas. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I (Debates) 

CCL, 

CSC 

  X 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de 

produción de discursos orais valorando a 

claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a cohesión dos 

contidos. 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de 

produción de discursos orais valorando 

minimamente a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e 

a cohesión dos contidos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I4-  Exposición dun tema. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 

oral) 

CSIE  X X 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos, da linguaxe non 

verbal e da xestión de tempos, e o 

emprego de axudas audiovisuais en 

calquera tipo de discurso. 

LCLB1.4.2. Recoñece sucintamente a 

importancia dos aspectos prosódicos, 

da linguaxe non verbal e da xestión de 

tempos, e o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I4-  Exposición dun tema. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 

oral) 

CD  X X 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da 

produción oral propia e allea a partir da 

práctica habitual da avalia ción e 

autoavaliación, e propón solucións para 

melloralas. 

LCLB1.4.3. Recoñece algúns erros da 

produción oral propia e allea a partir da 

práctica habitual da avaliación e 

autoavaliación, e propón algunhas 

solucións para melloralas. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I4-  Exposición oral dun tema. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 

oral) 

CAA  X X 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. LCLB1.5.1. Realiza presentacións 

orais breves. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 

presentacións, debates. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 

oral) 

CCL X X X 

LCLB1.5.2. Realiza intervencións non 

planificadas dentro da aula, analizando e 

comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

LCLB1.5.2. Realiza algunhas 

intervencións non planificadas dentro 

da aula, analizando e comparando 

basicamente as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 

CSC X X X 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal da 

lingua nas súas prácticas orais. 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente algunhas palabras 

propias do nivel formal da lingua nas 

súas prácticas orais. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 

CCL X X X 
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LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica oral. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con certa 

corrección e claridade, modulando e 

adaptando algo a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 

presentacións, debates. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICAI, II (Debate, 

Exposición oral) 

CCL X X X 

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non 

divaga e atende as instrucións do/da 

moderador/a en debates e coloquios. 

LCLB1.6.1. Cínguese algo ao tema, 

non divaga e atende algunhas 

instrucións do/da moderador/a en 

debates e coloquios. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: debates. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I (Debate) 

CSC   X 

LCLB1.6.2. Respecta as normas de 

cortesía que deben dirixir as conversas 

orais axustándose á quenda de palabra, 

respectando o espazo, xesticulando 

adecuadamente, escoitando activamente 

as demais persoas e usando fórmulas de 

saúdo e despedida. 

LCLB1.6.2. Respecta minimamente as 

normas de cortesía que deben dirixir as 

conversas orais axustándose polo xeral 

á quenda de palabra, xesticulando 

adecuadamente, escoitando as demais 

persoas e usando fórmulas básicas de 

saúdo e despedida. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 

presentacións, debates. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICAI, II (Debate, 

Exposición oral) 

CCl, 

CSC 
X X X 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e 

escribir  

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes 

estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica algunhas 

estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto. 

P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita/oral de resposta 

breve ou aberta sobre obras de 

lectura ou fragmentos en exames 

CSC X X X 

LCLB2.1.2. Comprende o significado 

das palabras propias de nivel formal da 

lingua e incorpóraas ao seu repertorio 

léxico. 

LCLB2.1.2. Comprende o significado 

dalgunhas palabras propias de nivel 

formal da lingua e incorpóraas ao seu 

repertorio léxico. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.1.3. Relaciona a información 

explícita e implícita dun texto, e pona en 

relación co contexto.  

LCLB2.1.3. Relaciona a meirande 

parte da información explícita e 

implícita dun texto, e pona en relación 

co contexto.  

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC  X X 

LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun 

texto e recoñece as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións que se 

establecen entre elas. 

LCLB2.1.4. Deduce a idea principal 

dun texto e recoñece algunhas ideas 

secundarias, comprendendo as 

relacións que se establecen entre elas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses 

sobre o sentido dunha frase ou dun texto 

que conteña diferentes matices 

semánticos e que favorezan a 

construción do significado global e a 

avaliación crítica.  

LCLB2.1.5. Fai algunha inferencia 

e/ou hipótese sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que conteña 

diferentes matices semánticos e que 

favorezan a construción do significado 

global e a avaliación crítica.  

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CMC

CT 

 X X 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e 

secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce 

informacións ou valoracións implícitas. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e 

secuencia a información explícita máis 

relevante nun texto, e deduce algunhas 

informacións ou valoracións 

implícitas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  X X 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce 

a información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e 

deduce a información básica dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exame 
I3- Traballo de prensa e 

CMC

CT 

X X X 
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publicidade 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo 

diversas fontes de información 

integrando os coñecementos adquiridos 

nos seus discursos orais ou escritos. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito cada vez 

máis autónomo diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I3- Exposición oral 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I1 -Exame 
I3- Traballo de prensa e 

publicidade 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD  X X 

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento 

básico de bibliotecas (escolares, locais, 

etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz 

de solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD X X X 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais 

etc.) e redacta borradores de escritura. 

LCLB2.4.1. Aplica progresivamente 

técnicas diversas para planificar os 

seus escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSIE X X X 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o 

rexistro adecuado, organizando as ideas 

con claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas e 

respectando as normas gramaticais e 

ortográficas. 

LCLB2.4.2. Escribe textos básicos 

usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con claridade, 

enlazando enunciados en secuencias 

lineais minimamente cohesionadas e 

respectando algo as normas 

gramaticais e ortográficas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do 

ámbito persoal e familiar, escolar ou 

educativo e social, imitando textos 

modelo. 

LCLB2.5.1. Escribe textos sinxelos 

propios do ámbito persoal e familiar, 

escolar ou educativo e social, imitando 

textos modelo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 

descritivos e instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, imitando 

textos modelo.  

LCLB2.5.2. Escribe textos básicos 

narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e 

dialogados, imitando textos modelo.  

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC X X X 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, 

e explica por escrito o significado dos 

elementos visuais que poden aparecer 

nos textos. 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas 

sinxelos, e explica por escrito o 

significado dalgúns elementos visuais 

que poden aparecer nos textos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I1 -Exame 
I3- Traballo de prensa e 

publicidade 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CMC

CT 

CD 

X X X 

 
Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de 

Recoñece e explica algún uso das categorías 

gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 

CCL X X X 
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concordancia en textos propios e alleos. concordancia en textos propios e alleos. P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I3- RÚBRICA III: Corrección 

de erros 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros 

ortográficos e gramaticais en textos propios e 

alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 

para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

Recoñece e corrixe algúns erros ortográficos e 

gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I3- RÚBRICA III: Corrección 

de erros 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as 

formas verbais nas súas producións orais e 

escritas. 

Coñece e utiliza progresivamente as formas 

verbais nas súas producións orais e escritas. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes 

denotativos e connotativos no significado das 

palabras dentro dunha frase ou un texto oral ou 

escrito. 

Diferencia os compoñentes denotativos e 

connotativos no significado dalgunhas palabras 

dentro dunha frase ou un texto oral ou escrito. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e 

antónimos dunha palabra, e explica o seu uso 

concreto nunha frase ou nun texto oral ou 

escrito. 

Recoñece e usa algúns sinónimos e antónimos 

dunha palabra, e explica o seu uso concreto 

nunha frase ou nun texto oral ou escrito. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X  

LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso 

metafórico e metonímico das palabras nunha 

frase ou nun texto oral ou escrito. 

Recoñece e explica o uso metafórico e 

metonímico dalgunhas palabras nunha frase ou 

nun texto oral ou escrito. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC  X  

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos 

contextuais que afectan o significado global 

das palabras: tabú e eufemismo. 

.Recoñece e explica algúns fenómenos 

contextuais que afectan o significado global 

das palabras: tabú e eufemismo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC   X 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 

conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a 

súa función na organización do contido do 

texto. 

Recoñece, usa e explica algúns conectores 

textuais (de adición, contraste e explicación) e 

algúns dos principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a 

súa función na organización do contido do 

texto. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa 

que implica o uso dos tempos e modos verbais. 

Explica algunhas diferenzas significativas que 

implica o uso dos tempos e modos verbais. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

CCL X   
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autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB3.7.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Participa, dalgún modo, en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Presentacións 
I4- Investigacións 
I5- Simulacións e 

dramatizacións 
P4- Probas específicas 
I6- Interpretación de textos 

publicitarios 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I5- RÚBRICA V: 

Dramatización 

CCL  X X 

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade 

lingüística de Galicia. 

Coñece, grosso modo,e valora a diversidade 

lingüística de Galicia. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC  X  

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

para solucionar problemas de comprensión e 

para a produción de textos. 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción 

de textos sinxelos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA X X X 

Bloque 4: Educación literaria 
 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e 

aos seus intereses. 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias sinxelas próximas 

aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus 

intereses. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reflexión observando, 

analizando e explicando a relación entre 

diversas obras literarias, musicais, 

arquitectónicas, etc. personaxes e temas de 

todas as épocas. 

Desenvolve progresivamente a capacidade de 

reflexión observando, analizando e explicando 

a relación entre diversas obras literarias, 

musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e 

temas de todas as épocas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC X X X 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o 

mantemento ou a evolución de personaxes-

tipo, temas e formas ao longo de diversos 

períodos histórico-literarios ata a actualidade. 

Recoñece e comenta o mantemento ou a 

evolución dalgúns personaxes-tipo, certos 

temas e formas ao longo de diversos períodos 

histórico-literarios ata a actualidade. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA X X X 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e 

comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

Fala na clase dos libros e comparte as súas 

impresións cos/coas compañeiros/as. 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 

recensións, debates... 

CCL, CSC X X X 

LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, 

adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

Le en voz alta modulando, adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da comunicación non 

verbal e potenciando a expresividade verbal. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: recitais, 

lecturas dramatizadas 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I4- RÚBRICA IV, V: Recitado, 

Dramatización 

CCL X X X 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos dados 

seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

Redacta algún texto persoal de intención 

literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e 

creativa. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I2- Textos escritos: Narración 

(1º AV.), poema (2º AV.), texto 

dramático (3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía 

CCL, 

CCEC 
X X X 
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textual: EXAME 
LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

Desenvolve o gusto pola escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar 

e regular os seus propios sentimentos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I2- Textos escritos: Narración 

(1º AV.), poema (2º AV.), texto 

dramático (3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía 

textual: EXAME 

CAA X X X 

 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (narracións,   
descricións,argumentacións...). 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...). 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 
 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 
 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 
 

Libro de texto: Lengua y Literatura. Editoria Santillana. Serie Comenta. 

O horario semanal para a materia de Lingua Castelá e Literatura é de tres sesións de clase, 

cunha duración de 50 minutos cada unha. A distribución temporal dos contidos adaptarase en principio 

á previsión do número de sesións de clase que corresponda a cada un dos tres trimestres que integran o 

curso así como ás unidades didácticas do libro de texto que manexa o alumnado. A temporalización queda 

como a que segue: 
 

1ª AVALIACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
1. Los elementos de la comunicación. La intención comunicativa. Las funciones del lenguaje.  

2. Los textos orales: características y clasificación. El diálogo y la conversación. 

3. La narrativa oral: la narración de un relato de aventuras. 
4. La descripción oral: la presentación de personas y de lugares. 

5. Audición de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y argumentativos.  

 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
1. El resumen: técnicas y estrategias para hacer un buen resumen (el subrayado, el esquema, la idea 

principal y la idea secundaria). 

2. El texto. Clasificación de los textos según la intención (informativos, persuasivos, prescritpivos y 
literarios) y su ámbito de uso (textos del ámbito personal, textos del ámbito social, textos del ámbito 

laboral y textos del ámbito académico). 

3. La narración: elementos de la narración. Lectura, análisis y composición de textos narrativos breves. 
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4. La descripción: tipos según el tema y según el punto de vista. Características lingüísticas de la 
descripción. La denotación y la connotación. Lectura y composición de textos descriptivos: la 
descripción de un personaje, de un animal, de un lugar y de un objeto. 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Orígenes y organización del léxico castellano. Las palabras patrimoniales. Los préstamos lingüísticos 

y los extranjerismos. 

2. Las unidades lingüísticas: las palabras, los sintagmas y los enunciados. 
3. Las categorías gramaticales: clases de palabras variables: determinantes, pronombres, adjetivos y 

verbos. 

4. Las reglas generales de acentuación. La acentuación de palabras con diptongos, triptongos e hiatos. 
Acentuación de palabras monosílabas. 

5. Ortografía: los signos de puntuación. Aplicación de los signos de puntuación en la composición escrita 

de textos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 
1. La literatura. Los géneros literarios: el género épico, el género lírico y el género dramático o teatral.  

2. Los subgéneros literarios: lírica (canción, elegía, égloga y oda), épica (epopeya, cantar de gesa, 

novela, cuento) y dramática (tragedia, comedia y drama). 
3. La narración literaria: los elementos de la narración. 

 

2ª AVALIACIÓN. 
-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Planificación y realización de textos expositivos orales. 

2. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y argumentativos. 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
1. El texto. Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de coherencia y 

cohesión. 

2. La exposición: divulgativa y especializada. Estructura del texto expositivo. Lectura, análisis y 
planificación y elaboración de textos expositivos coherentes y cohesionados. 

3. Las clases de palabras invariables: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 

4. La estructura de las palabras: morfemas y lexemas. Prefijos y sufijos. Palabras simples, derivadas, 
compuestas y parasintéticas. 

 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

5. Las clases de palabras invariables: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 
1. El significado de las palabras: homonimia y polisemia.  

2. Las relaciones semánticas: sinónimos y antónimos. Los campos semánticos, los campos asociativos y 

la familia de palabras. 
3. Las clases de palabras invariables: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 

4. Los componentes del sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. 

5. Ortografía. Aplicación de las normas ortográficas y de acentuación en la composición escrita de 

textos. 
-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 

1. La lírica y sus convenciones. El verso y sus rasgos particulares: sinalefa, diéresis, sinéresis, el 

cómputo silábico. La rima. Principales tipos de verso y de estrofas. 
2. El género lírico: características, subgéneros y temas. Lírica tradicional y lírica culta. 

3. Elaboración y recitación de poemas breves.  

 

3ª AVALIACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Audición y análisis de textos periodísticos: noticias, entrevistas y reportajes. 

2. Elaboración y participación en textos argumentativos orales: el debate. La expresión formal de una 
opinión. 

3. Visualización y análisis de anuncios publicitarios. La valoración crítica y personal de los mensajes 

publicitarios.  
4. Audición y escucha atenta de textos orales narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y 

argumentativos. 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
1. El texto instructivo: estructura y características. Lectura, análisis y valoración crítica de textos 

instructivos. Elaboración de textos instructivos a partir de textos modelo. 

2. Los medios de comunicación: características y funciones: la prensa, la radio y la televisión. 
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3. El periodismo: periodismo de información y periodismo de opinión. La noticia, el reportaje, la 
editorial y el artículo de opinión. Lectura, análisis y valoración personal de textos periodísticos. 

Planificación y elaboración de textos periodísticos a partir de la imitación de textos modelo. 

4. La publicidad: definición y características. Los mensajes publicitarios: rasgos y funciones. Lectura, 

análisis y valoración personal de textos publicitarios.  
 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de lengua. 

1. Los componentes del sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. 
2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. El vocativo. 

3. El predicado: PV y PN. Los complementos del núcleo del predicado:CD, CI, Atributo, Complemento 

Predicativo, Complemento de régimen y el Complemento Circunstancial. 
4. Clasificación de la oración según la naturaleza del predicado: atributivas y predicativas. Oraciones 

activas y pasivas. Oraciones transitivas e intransitivas.  

5. Ortografía. Aplicación de las normas ortográficas, de acentuación y de puntuación en la composición 

escrita de textos. 
6. El diccionario: tipología. El significado de las palabras según el contexto: palabras tabú y los 

eufemismos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 
1. El teatro: el espectáculo teatral y el texto teatral. 

2. El texto teatral: los personajes (diálogo, monólogo y aparte); el autor (acotaciones); la acción 

dramática; el espacio (espacio de la historia y espacio del edificio) y el tiempo. Los subgéneros 
teatrales: la tragedia, la comedia y la tragicomendia. 

3. Lectura expresiva, análisis e interpretación de textos teatrales breves de la Literatura Española y de la 

Literatura Universal. Planificación, adaptación, elaboración e interpretación de escenas teatrales. 

 
 

OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIAS. 

 
1ª EVALUACIÓN: El pan de la guerra de Deborah Ellis. Ed. Edlevives. 

2ª EVALUACIÓN: Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía. Ed. Vicens Vives. 
3ª EVALUACIÓN: Por qué tiene que ser todo tan difícil de Nando López. Ed. Loqueleo. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así: 

 

-45% contidos avaliables a través de probas obxectivas. 

-15% valorará a lectura obrigatoria. 

-30% tarefas e proxectos (realizadas na aula) e traballos (realizados na aula e na casa). 

-10% caderno (rúbrica para a avaliación de cadernos), traballo na aula e na casa, intervencións 

orais (formulación de preguntas de interese na materia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

3º DE ESO 

 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar   

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia 

non verbal.  

CCL 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión procedentes dos 

medios de comunicación, distinguindo ainformación da persuasión na publicidade e a información da opinión 

en noticias, reportaxes, etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión.  

CSC 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con claridade en 

oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente.  

CCL 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia 

non verbal. 

CCL 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, descritivos, 

expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos persoais, 

para xustificar un punto de vista partida. 

CCL 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas 

identificando a información salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa e a 

postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 

comunicativos formais e os intercambios comunicativos espontáneos. 

CSC 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, 

a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos e 

do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso.  

CD 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  CCL 

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral formal, seleccionando a idea 

central e o momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas secundarias e os exemplos 

que van apoiar o seu desenvolvemento.  

CCL 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais.  CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da 

práctica oral.  

CCL 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, mellorando progresivamente as súas 

prácticas discursivas.  

CAA 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e coloquios escolares respectando as regras de interacción, 

intervención e cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e respectando as opinións das demais 

persoas.  

CSC 

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e alleas.  CCL 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir   
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LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de texto.  CCL 

LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña matices 

semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica.  

CCL 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de autoavaliación.  CAA 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do ámbito persoal 

e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando a tipoloxía textual 

seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado.  

CCL 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual seleccionada, as marcas 

lingüísticas e a organización do contido.  

CCEC 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 

texto. 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.  CCL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas.  CSC 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os coñecementos adquiridos 

nos seus discursos orais ou escritos. 

CD 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estrutura) ou a forma 

(puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia produción escrita ou a dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras.  

CAA 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da avaliación 

da produción escrita e axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que permiten unha comunicación 

fluída.  

CCL 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos tipos 

de argumento, imitando textos modelo.  

CCL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións.  CCL 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a información e 

integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, evitando parafrasear o texto 

resumido. 

CAA 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar o seu 

pensamento.  

CMCCT 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu repertorio 

léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión.  

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura.  CCEC 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, participando, 

intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando a coñecer os seus 

propios. 

CD, CSC 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para 

corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

CCL 
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LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais.  

CCL 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este coñecemento 

á mellora da comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario activo.  

CCL 

LCLB3.2.2. Explica os procede-mentos de formación de palabras, distinguindo as compostas, as derivadas, as 

siglas e os acrónimos.  

CCL 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do resto de 

palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple.  

CCL 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu significado, 

distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar co mo complementos verbais argumentais e adxuntos. 

CCL 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, diferenciando suxeito 

e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca da actitude, obxectiva ou 

subxectiva, do emisor.  

CCL 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do suxeito 

(axente, paciente e causa).  

CAA 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando os nexos adecuados e 

creando oracións novas con sentido completo.  

CCL 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais 

mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do texto. 

CCL 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao 

receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou paciente, oracións impersoais, 

etc.). 

CCL 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención comunicativa do emisor, identificando 

a estrutura e a disposición de contidos.  

CCL 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo), explica os mecanismos 

lingüísticos que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na mellora de textos 

propios e alleos. 

CCEC 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das súas características diferenciais, 

comparando varios textos, recoñece as súas orixes históricas e describe algúns dos seus trazos diferenciais.  

CSC 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España.  CSC 

LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais,  e valora as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

CCL, CAA 

LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos desenvolvidos no curso nunha das linguas, para solucionar 

problemas de comprensión e para textos traballados en calquera das outras. 

CAA 

Bloque 4: Educación literaria  

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal.  

CCL 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única finalidade o 

pracer pola lectura.  

CCEC 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

CSC 
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LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. CCL, CSC 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polo alumnado, 

investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma.  

CSC, CSIEE 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, e 

representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o seu contido 

e interpretando a linguaxe literaria.  

CCL 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento 

de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.  

CCEC 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións 

do xénero, con intención lúdica e creativa.  

CCEC, CCL 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular 

os seus propios sentimentos.  

CCL, CAA 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre 

as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia.  

CCL, CSIEE 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización dos 

seus traballos educativos.  

CD 

 

 

CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  E CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 
3º DE ESO 

Bloque Obx Contidos 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

h,m B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: persoal, académico 

ou escolar, e social.  

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

h,m B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos. 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

h,m B1.3. Observación, reflexión, comprensión e valoración do sentido global dos debates, os coloquios e as 

conversas espontáneas, da intención comunicativa de cada interlocutor/a, e aplicación das normas básicas que os 

regulan.  

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

h B1.4. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción e a avaliación 

de textos orais. Aspectos verbais e non verbais. 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

g,h B1.5. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso, 

prácticas orais formais e informais, e avaliación progresiva. 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

a,d,g B1.6. Participación en debates, coloquios e conversas espontáneas respectando as normas básicas de interacción, 

intervención e cortesía que regulan estas prácticas orais. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

b,h B2.1. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias necesarias para a comprensión de textos escritos. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

h,l B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

a,c,h B2.3. Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura organizando razoadamente as ideas e 

expóndoas, respectando as ideas das demais persoas. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

b,e,h B2.4. Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías da información e da 

comunicación como fonte de obtención de información. Educación para o uso, o tratamento e a produción de 

información. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

e,g,h B2.5. Coñecemento e uso das técnicas e estratexias para a produción de textos escritos: planificación, obtención 

de datos, organización da información, redacción e revisión do texto. A escritura como proceso. 
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Bloque Obx Contidos 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

g,h,l B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, académico ou escolar, e social. 

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de textos dialogados. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

g,h,l B2.8. Interese crecente pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe e como xeito de 

comunicar sentimentos, experiencias, coñecementos e emocións. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

b,h B3.1. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección. 

B3.2. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

h B3.3. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da palabra. Procedementos para formar 

palabras. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

h B3.4. Recoñecemento, identificación e explicación do uso dos grupos de palabras (nominal, adxectival, 

preposicional, verbal e adverbial) e das relacións que se establecen entre os elementos que os conforman no 

marco da oración simple. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

h B3.5. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da oración simple: suxeito e predicado. 

Oracións impersonais, activas e pasivas. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

a B3.6. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticais como léxicos. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

a,h B3.7. Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da persoa que fala ou escribe. 

Expresión da obxectividade e a subxectividade a través das modalidades oracionais e as referencias internas ao 

emisor e ao receptor nos textos. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

a,h B3.8. Explicación progresiva da coherencia do discurso, tendo en conta as relacións gramaticais e léxicas que se 

establecen no interior do texto e a súa relación co contexto. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

a,h,l B3.9. Coñecemento das orixes históricas da realidade plurilingüe de España, e valoración como fonte de 

enriquecemento persoal e como mostra da riqueza do noso patrimonio histórico e cultural. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

i,l B3.10. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros 

e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro, e 

relacionados cos elementos tansversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

g,h B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.2. Aproximación aos xéneros literarios e ás obras máis representativas da literatura española da Idade Media 

ao Século de Ouro a través da lectura e explicación de fragmentos significativos e, de ser o caso, textos 

completos. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, utilizando as convencións formais 

do xénero e con intención lúdica e creativa. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

e B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a realización de traballos. 
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CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 
 
 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  

PROCEDEMENTOS/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CCCC TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I: Comunicación oral. 

Escoitar e falar 
   1ª AV. 2ª AV. 3ª AV. 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

Anticipa minimamente ideas e 

infire datos do emisor e do 

contido do texto, analizando 

fontes de procedencia non verbal. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 

CCL X X X 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido 

global de textos publicitarios, 

informativos e de opinión 

procedentes dos medios de 

comunicación, distinguindo a 

información da persuasión na 

publicidade e a información da 

opinión en noticias, reportaxes, 

etc., identificando as estratexias de 

enfatización e de expansión. 

Comprende o sentido global de 

textos publicitarios, informativos 

e de opinión procedentes dos 

medios de comunicación, 

distinguindo a información da 

persuasión na publicidade e a 

información da opinión en 

noticias, reportaxes, etc. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CSC  X X 

LCLB1.1.3. Resume textos, de 

forma oral, recollendo as ideas 

principais e integrándoas con 

claridade en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

Resume textos sinxelos, de forma 

oral, recollendo as ideas 

principais e integrándoas con 

claridade en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CCL X X X 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

Anticipa ideas e infire datos do 

emisor e do contido do texto, 

analizando algunhas fontes de 

procedencia non verbal. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CCL X X X 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora 

aspectos concretos do contido e da 

estrutura de textos narrativos, 

descritivos, expositivos, 

argumentativos e instrutivos, 

emitindo xuízos razoados e 

relacionándoos con conceptos 

persoais, para xustificar un punto 

de vista partida. 

Interpreta e valora aspectos 

concretos do contido e da 

estrutura de textos narrativos, 

descritivos, expositivos, 

argumentativos e instrutivos.  

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CCL X X X 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e 

explica o sentido global de 

debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a 

información salientable, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa e a postura de cada 

participante, así como as 

diferenzas formais e de contido 

que regulan os intercambios 

comunicativos formais e os 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

Escoita, observa e explica o 

sentido global de debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas identificando case 

sempre a información salientable, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa.. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CSC X x X 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de 

produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos contidos. 

Coñece parte do proceso de 

produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, 

a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos 

contidos. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
I3- Exposicións orais, debates 

CCL X x X 
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LCLB1.4.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión de tempos e do 

emprego de axudas audiovisuais 

en calquera tipo de discurso. 

Recoñece minimamente a 

importancia dos aspectos 

prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión de tempos e do 

emprego de axudas audiovisuais 

en calquera tipo de discurso. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
I3- Exposicións orais, debates 

CD X x X 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións 

orais. 

Realiza presentacións orais 

sinxelas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
I3- Exposicións orais, debates 

CCL  X  x   

LCLB1.5.2. Organiza o contido e 

elabora guións previos á 

intervención oral formal, 

seleccionando a idea central e o 

momento en que vai ser presentada 

ao seu auditorio, así como as ideas 

secundarias e os exemplos que van 

apoiar o seu desenvolvemento. 

Organiza o contido e elabora 

guións previos á intervención oral 

formal, seleccionando a idea 

central e o momento en que vai 

ser presentada ao seu auditorio, 

así como algunhas ideas 

secundarias e algúns exemplos 

que van apoiar o seu 

desenvolvemento. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL x x X 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente palabras propias 

do nivel formal da lingua nas súas 

prácticas orais. 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente algunhas 

palabras propias do nivel formal 

da lingua nas súas prácticas orais. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL X x X 

LCLB1.5.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, modulando 

e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral. 

Pronuncia case sempre con 

corrección e claridade, 

modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica 

oral. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL X x X 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de 

guías, as producións propias e 

alleas, mellorando 

progresivamente as súas prácticas 

discursivas. 

Avalía ás veces, por medio de 

guías, as producións propias e 

alleas, mellorando 

progresivamente as súas prácticas 

discursivas. 

P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I(Debate) 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CAA X x X 

LCLB1.6.1. Participa activamente 

en debates y coloquios escolares, 

respetando as reglas de 

interacción, intervención y cortesía 

que os regulan, manifestando as 

súasopinións e respetando as 

opinións dos demais. 

 

 P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I(Debate) 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

 X x X 

LCLB1.6.2. Avalía as 

intervencións propias e alleas. 

Avalía aceptablemente as 

intervencións propias e alleas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
.I1- RÚBRICA I(Debate) 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL X x X 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

ler e escribir  

LCLB2.1.1. Pon en práctica 

diferentes estratexias de lectura en 

función do obxectivo e o tipo de 

texto. 

Pon en práctica algunhas 

estratexias de lectura en función 

do obxectivo e o tipo de texto. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB2.1.2. Fai inferencias e 

hipóteses sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que conteña 

matices semánticos e que 

favorezan a construción do 

significado global e a avaliación 

crítica. 

Fai algunhas inferencias e 

hipóteses sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que conteña 

matices semánticos e que 

favorezan a construción do 

significado global e a avaliación 

crítica. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 

CCL X x X 



54 

 

P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso 

de comprensión de lectura usando 

fichas sinxelas de autoavaliación. 

Avalía aceptablemente o seu 

proceso de comprensión de 

lectura usando fichas sinxelas de 

autoavaliación. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o 

tema e a intención comunicativa 

de textos escritos propios do 

ámbito persoal e familiar, 

educativo ou escolar, e social 

(medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual 

seleccionada, a organización do 

contido, as marcas lingüísticas e o 

formato utilizado. 

Recoñece e expresa o tema e a 

intención comunicativa de textos 

escritos propios do ámbito persoal 

e familiar, educativo ou escolar, e 

social (medios de comunicación), 

identificando minimamente a 

tipoloxía textual seleccionada, a 

organización do contido, as 

marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o 

tema e a intención comunicativa 

de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados 

identificando a tipoloxía textual 

seleccionada, as marcas 

lingüísticas e a organización do 

contido. 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o 

tema e a intención comunicativa 

de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados 

identificando minimamente  a 

tipoloxía textual seleccionada, as 

marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC X x X 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as 

posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais 

dun texto. 

Identifica e expresa algunhas 

posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos globais dun texto. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL    X  X 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o significado 

dun texto. 

Elabora aceptablemente a súa 

propia interpretación sobre o 

significado dun texto. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións 

das demais persoas. 

Respecta case sempre as opinións 

das demais persoas. 

P1- Observación sistemática 

I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC x x X 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fontes de 

información, e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

Utiliza de forma case autónoma 

diversas fontes de información, e 

integra minimamente os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD x x X 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en 

varias fases para aclarar problemas 

co contido (ideas e estrutura) ou a 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación), e avalía 

a súa propia produción escrita ou a 

Revisa o texto en varias fases para 

aclarar algúns problemas co 

contido (ideas e estrutura) ou a 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación), e 

avalía a súa propia produción 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 

CAA x x x 
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dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

escrita ou a dos seus compañeiros 

e das súas compañeiras. 

I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB2.5.2. Reescribe textos 

propios e alleos aplicando as 

propostas de mellora que se 

deducen da avaliación da 

produción escrita e axustándose ás 

normas ortográficas e gramaticais 

que permiten unha comunicación 

fluída. 

Reescribe textos propios e alleos 

aplicando algunhas propostas de 

mellora que se deducen da 

avaliación da produción escrita e 

axustándose ás normas 

ortográficas e gramaticais que 

permiten unha comunicación 

fluída. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.6.1. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diversos tipos de 

argumento, imitando textos 

modelo. 

Escribe algún texto 

argumentativo, incorporando 

diversos tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos grupais e individuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB2.6.2. Utiliza variados 

organizadores textuais nas 

exposicións e nas argumentacións. 

Utiliza algúns organizadores 

textuais nas exposicións e nas 

argumentacións. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno. 

CCL x x X 

LCLB2.6.3. Resume textos 

xeneralizando termos que teñen 

trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto 

resumido. 

Resume textos sinxelos 

xeneralizando termos que teñen 

trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto 

resumido. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA x x X 

LCLB2.7.1. Produce textos 

diversos recoñecendo na escritura 

o instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento. 

Produce aceptablemente textos 

diversos recoñecendo na escritura 

o instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CMCCT x x X 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus 

escritos palabras propias do nivel 

formal da lingua que incorpora ao 

seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

Utiliza nos seus escritos algunhas 

palabras propias do nivel formal 

da lingua que incorpora ao seu 

repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I3 -Traballos individuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude 

creativa ante a escritura. 

Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude 

minimamente creativa ante a 

escritura. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 

CCEC x x X 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 

ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando 

opinións, comentando e valorando 

escritos alleos, ou escribindo e 

dando a coñecer os seus propios. 

Coñece e utiliza algunhas 

ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando 

opinións, comentando e valorando 

escritos alleos, ou escribindo e 

dando a coñecer os seus propios. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballosgrupal 

CD, CSC x x X 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua  
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LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 

uso das categorías gramaticais nos 

textos e utiliza este coñecemento 

para corrixir erros de concordancia 

en textos propios e alleos. 

Recoñece minimamente e explica 

o uso das categorías gramaticais 

nos textos e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros 

de concordancia en textos propios 

e alleos 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando 

os coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas 

súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

algúns erros ortográficos e 

gramaticais en textos propios e 

alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a 

produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os 

elementos constitutivos da palabra 

(raíz e afixos), e aplica este 

coñecemento á mellora da 

comprensión de textos escritos e 

ao enriquecemento do seu 

vocabulario activo. 

Recoñece minimamente e explica 

os elementos constitutivos da 

palabra (raíz e afixos), e aplica 

este coñecemento á mellora da 

comprensión de textos escritos e 

ao enriquecemento do seu 

vocabulario activo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x   

LCLB3.2.2. Explica os 

procedementos de formación de 

palabras, distinguindo as 

compostas, as derivadas, as siglas 

e os acrónimos. 

Explica os procedementos de 

formación de palabras, 

distinguindo aceptablemente as 

compostas, as derivadas, as siglas 

e os acrónimos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x   

LCLB3.3.1. Identifica os grupos 

de palabras en frases e textos, 

diferenciando a palabra nuclear do 

resto de palabras que o forman, e 

explica o seu funcionamento no 

marco da oración simple. 

Identifica algúns grupos de 

palabras en frases e textos, 

diferenciando a palabra nuclear 

do resto de palabras que o 

forman, e explica case sempre seu 

funcionamento no marco da 

oración simple. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica 

nos textos o funcionamento 

sintáctico do verbo a partir do seu 

significado, distinguindo os grupos 

de palabras que poden funcionar 

como complementos verbais 

argumentais e adxuntos. 

Recoñece e explica nos textos o 

funcionamento sintáctico do 

verbo a partir do seu significado, 

distinguindo aceptablemente os 

grupos de palabras que poden 

funcionar como complementos 

verbais argumentais e adxuntos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x X 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica 

nos textos os elementos 

constitutivos da oración simple, 

diferenciando suxeito e predicado 

e interpretando a presenza ou a 

ausencia do suxeito como unha 

marca da actitude, obxectiva ou 

subxectiva, do emisor. 

Recoñece e explica nos textos os 

principais elementos constitutivos 

da oración simple, diferenciando 

suxeito e predicado e 

interpretando algo presenza ou a 

ausencia do suxeito como unha 

marca da actitude, obxectiva ou 

subxectiva, do emisor. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
 

P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x X X 

LCLB3.4.2. Transforma oracións 

activas en pasivas e viceversa, e 

explica os papeis semánticos do 

suxeito (axente, paciente e causa). 

LCLB3.4.2. Transforma oracións 

activas sinxelas en pasivas e 

viceversa, e explica os papeis 

semánticos do suxeito (axente, 

paciente e causa). 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA  X X 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun 

texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando os nexos 

adecuados e creando oracións 

novas con sentido completo. 

Amplía algunhas oracións nun 

texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando os nexos 

adecuados e creando oracións 

novas con sentido completo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 

explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) e 

os principais mecanismos de 

Recoñece, usa e explica algúns 

conectores textuais (de adición, 

contraste e explicación) e os 

principais mecanismos de 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 

CCL  x x 
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referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa 

función na organización do 

contido do texto. 

referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa 

función na organización do 

contido do texto. 

I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en 

textos orais ou escritos as formas 

lingüísticas que fan referencia ao 

emisor e ao receptor ou á 

audiencia (persoa gramatical, uso 

de pronomes, suxeito axente ou 

paciente, oracións impersoais, 

etc.). 

Identifica e usa en textos orais ou 

escritos algunhas formas 

lingüísticas que fan referencia ao 

emisor e ao receptor ou á 

audiencia (persoa gramatical, uso 

de pronomes, suxeito axente ou 

paciente, oracións impersoais, 

etc.). 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  X X 

LCLB3.7.1. Recoñece a 

coherencia dun discurso atendendo 

á intención comunicativa do 

emisor, identificando a estrutura e 

a disposición de contidos. 

LCLB3.7.1. Recoñece a 

coherencia dun discurso 

atendendo á intención 

comunicativa do emisor, 

identificando minimamente a 

estrutura e a disposición de 

contidos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  X X 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas 

textuais (narración, descrición, 

explicación e diálogo), explica os 

mecanismos lingüísticos que as 

diferencian e aplica os 

coñecementos adquiridos na 

produción e na mellora de textos 

propios e alleos. 

Identifica estruturas textuais 

sinxelas(narración, descrición, 

explicación e diálogo), explica 

algúns mecanismos lingüísticos 

que as diferencian e aplica os 

coñecementos adquiridos na 

produción e na mellora de textos 

propios e alleos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC x x X 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as 

linguas de España e explica 

algunha das súas características 

diferenciais, comparando varios 

textos, recoñece as súas orixes 

históricas e describe algúns dos 

seus trazos diferenciais. 

Localiza nun mapa as linguas de 

España e explica algunha das súas 

características diferenciais, 

comparando varios textos, 

recoñece algo as súas orixes 

históricas e describe algúns dos 

seus trazos diferenciais. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC   X 

LCLB3.8.2. Recoñece as 

variedades xeográficas do castelán 

dentro e fóra de España. 

LCLB3.8.2. Recoñece algunhas 

variedades xeográficas do 

castelán dentro e fóra de España. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC   X 

LCLB3.9.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais,  e valora 

as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Participa algo en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais,  e valora 

as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P4- Probas específicas 
I3- Traballo grupal. 
 

 

CCL, 

CAA 
x x X 

LCLB3.10.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos 

desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para solucionar problemas 

de comprensión e para textos 

traballados en calquera das outras. 

Utiliza algo os coñecementos 

lingüísticos desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para 

solucionar certos problemas de 

comprensión e para textos 

traballados en calquera das outras. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA x x X 

 
Bloque 4. Educación literaria.       

LCLB4.1.1. Valora algunha das 

obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que 

máis chamaron a súa atención e o 

que a lectura lle achegou como 

Valora algunha das obras de lectura libre, 

resumindo o contido, explicando os aspectos 

que máis chamaron a súa atención e o que a 

lectura lle achegou como experiencia 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Proba oral 
P4- Probas específicas 
I3 -Traballo individual 

CCL X x x 
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experiencia persoal. persoal. 

LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente o seu propio criterio 

estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

Desenvolve progresivamente o seu 

propio criterio estético perseguindo 

como única finalidade o pracer pola 

lectura. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 

CCEC X x x 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e 

pezas dos medios de comunicación que 

respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os 

puntos de vista segundo o medio, a 

época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

Compara algún texto literario e algunha 

mostra dos medios de comunicación que 

respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando 

brevemente os puntos de vista segundo o 

medio, a época ou a cultura, e valorando 

e criticando o que le ou ve. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC X x x 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e 

comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

Fala na clase dalgún libro e comparte as 

súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 

CCL, 

CSC 
X x x 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo 

determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polo 

alumnado, investigando e 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

Traballa en equipo algún aspecto das 

lecturas propostas ou seleccionadas polo 

alumnado, investigando e 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

P4- Probas específicas 
I3 -Traballo grupal 

CSC, 

CSIEE 
X x x 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha 

selección de textos literarios, en versión 

orixinal ou adaptados, e representativos 

da literatura da Idade Media ao Século 

de Ouro, identificando o tema, 

resumindo o seu contido e interpretando 

a linguaxe literaria. 

Le e comprende algún texto literario, en 

versión orixinal ou adaptado, e 

representativo da literatura da Idade 

Media ao Século de Ouro, identificando 

o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando basicamente a linguaxe 

literaria. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X x x 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o 

contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de 

temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

Expresa brevemente a relación entre o 

contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento de 

temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC X x X 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos 

dados seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e creativa. 

Redacta algún texto persoal sinxelo de 

intención literaria a partir de modelos 

dados seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e creativa. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I3 -Traballo individual 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC, 

CCL 
X x x 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e 

regular os seus propios sentimentos. 

Desenvolve certo gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL, 

CAA 
X x X 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos 

escritos ou orais conclusións e puntos de 

vista persoais e críticos sobre as obras 

literarias estudadas, expresándose con 

rigor, claridade e coherencia. 

Achega algo nos seus traballos escritos 

ou orais conclusións e puntos de vista 

persoais e críticos sobre as obras 

literarias estudadas, expresándose con 

algún rigor, claridade e coherencia. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P4- Probas específicas 
I3- Proba obxectiva. Exame 

escrito. 
 

 

CCL, 

CSIEE 

X x X 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización dos 

seus traballos educativos. 

Utiliza algún recurso das tecnoloxías da 

información e da comunicación para a 

realización dos seus traballos 

educativos. 

P4- Probas específicas 
I3 -Traballo individual e 

grupal. 

CD X x X 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 
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P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (narracións,   

descricións,argumentacións...). 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...). 
 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 
 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 
 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 
 

O libro empregado para o desenvolvemento desta materia será Lengua Castellana y 

literatura.Editorial Oxford. Inicia Dual. 

O horario semanal para a materia de Lingua Castelá e Literatura é de tres sesións de clase, 

cunha duración de 50 minutos cada unha. A distribución temporal dos contidos adaptarase en 

principio á previsión do número de sesións de clase que corresponda a cada un dos tres trimestres que 

integran o curso así como ás unidades didácticas do libro de texto que manexa o alumnado. A 

temporalización queda como a que segue: 

 
1ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Escucha atenta de textos orales ejemplificativos de las variedades dialectales del español. 

Reconocimiento e identificación de las características de las variedades dialectales del español. 

2. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y 

argumentativos. 

  

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. El texto instructivo. Elaboración de un texto sobre la creación de un manuscrito. 

2. La narración: elementos de la narración. Los textos narrativos ficticios (literarios) y reales (la 

noticia). 

3. La descripción: tipos según el tema y el punto de vista. Características lingüísticas de la 

descripción.   

4. El diálogo: características y clasificación. Diálogos espontáneos y planificado. El diálogo 

literario.  

5. Lectura, análisis y composición de textos descriptivos, narrativos y dialogales. 

6. El texto. Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de coherencia y 

cohesión. Creación de textos coherentes y cohesionados. 

 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Las categorías gramaticales variables e invariables. Identificación, análisis y utilización de las 

categorías gramaticales en los textos. 

2. Las lenguas de España: orígenes. Las variedades dialectales de España. 
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3. Componentes y funciones de los grupos sintácticos: nominal, verbal, adjetival, adverbial y 

preposicional. Los enunciados: no oracionales y oracionales. Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos grupos de palabras.  

4. Reconocimiento de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado (nominal 

y verbal). Los complementos del núcleo del predicado. 

5. Ortografía: Aplicación de las reglas ortográficas y de los signos de puntuación en la composición 

de textos. 

 

-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. La lengua literaria. El verso. Métrica y rima. La combinación de versos. Tipos de estrofas y 

poemas. Las figuras literarias o retóricas. Los géneros y los subgéneros literarios. 

2. La Edad Media literaria. Breve contexto socio-cultural y características generales. 

3. La poesía medieval. La lírica popular y la lírica culta. El mester de juglaría y el mester de 

clerecía. El Mio Cid. Gonzalo de Berceo. Juan Ruiz.  

4. El Romancero. Clasificación. El Cancionero. Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. 

5. La prosa medieval. Don Juan Manuel. Alfonso X. 

6. El teatro medieval: La Celestina de Fernando de Rojas. 

 

2ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Planificación y realización de textos expositivos orales. Realización de una exposición oral sobre 

las dramaturgas de los Siglos de Oro. 

3. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y 

argumentativos. 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. La exposición: divulgativa y especializada. Estructura del texto expositivo. Lectura, análisis, 

planificación y elaboración de textos expositivos coherentes y cohesionados.  

2. Composición de un trabajo de investigación sobre las dramaturgas del Renacimiento y del 

Barroco. 

3. El texto. Mecanismos de cohesión (procedimientos de cohesión léxica, fóricos o de sustitución, 

gramaticales y nexuales). 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. La estructura de las palabras: morfemas y lexemas. Prefijos y sufijos. Palabras simples, 

derivadas y compuestas. Siglas y acrónimos. 

2. La oración. Sujeto (expreso y tácito) y predicado (verbal y no verbal). Los complementos del 

núcleo del predicado: CD, CI, atributo, complemento de régimen, complemento circunstancial, 

complemento predicativo. 

3. Clasificación de la oración simple según la naturaleza del verbo y la modalidad del hablante. 

4. El significado. Denotación y connotación. Los cambios semánticos: tipos y causas. 

5. Origen y evolución de la lengua castellana. La organización del léxico del español: palabras 

patrimoniales, cultismos y extranjerismos.  

6. Ortografía. Aplicación de las normas ortográficas y de los signos de puntuación en la 

composición de textos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. El Renacimiento. Contexto histórico y social. Lectura, análisis y valoración crítica de textos 

literarios renacentistas.    

2. La poesía renacentista: características, métrica y géneros poéticos. Garcilaso de la Vega. La 

poesía ascética y mística. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. 

Lectura, análisis y recitación de poemas renacentistas. Elaboración de composiciones poéticas a 

partir de textos modelo. 

3. La prosa renacentista: realista e idealista. El Lazarillo de Tormes. 

 

3ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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1. Visualización, análisis y valoración crítica de textos periodísticos orales procedentes de la 

televisión, la radio e internet. Visualización, análisis y valoración crítica de mensajes 

publicitarios. 

2. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y 

argumentativos. 

 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Los medios de comunicación. Los géneros periodísticos: informativos (noticia y reportaje), 

opinión (columna, editorial, cartas al director) y mixtos (crónica). Lectura, análisis y valoración 

crítica de textos periodísticos. Elaboración de textos periodísticos a partir de la imitación de 

textos modelo. 

2. La publicidad: funciones, elementos, procedimientos y estilo. Lectura, análisis y valoración 

crítica y creación de mensajes publicitarios. 

3. Lectura, análisis, valoración crítica y composición de textos argumentativos. 

 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto, 

predicado (nominal y verbal) y complementos del predicado.  Clasificación de la oración simple 

según la naturaleza del predicado. 

2. El texto argumentativo: estructura y características. 

3. Los textos periodísticos de información, opinión y mixtos: noticia, reportaje, artículo y crónica. 

4. Los tecnicismos: neologismos y acepciones léxicas. 

5. Ortografía. Aplicación de las reglas ortográficas y de los signos de puntuación en la composición 

de textos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 

1. El Barroco. Contexto histórico, social y cultural. Lectura, análisis y valoración crítica de textos 

literarios barrocos. Composición escrita y recitación de un soneto a partir de la imitación de 

textos modelo. 

2. La poesía barroca: características, métrica y géneros. Lope de Vega. Luis de Góngora. Francisco 

de Quevedo. 

3. La prosa barroca. Francisco de Quevedo. Baltasar Gracián. El Quijote de Miguel de Cervantes. 

4. El teatro medieval: La Celestina. El teatro barroco: Lope de Vega. Calderón de la Barca. Tirso 

de Molina. 

 

 
LECTURAS OBRIGATORIAS. 

  

1ª AVALIACIÓN: Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas. Editorial Edelvives. 

2ª AVALIACIÓN: El Lazarillo de Tormes de Vicens-Vives. 

3ª AVALIACIÓN: El Caballero de Olmedo de Lope de Vega Ed. Vicens-Vives. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así: 

 

-45% contidos avaliables a través de probas obxectivas. 

-15% valorará a lectura obrigatoria. 

-30% tarefas e proxectos (realizadas na aula) e traballos (realizados na aula e na casa). 

-10% caderno (rúbrica para a avaliación de cadernos), traballo na aula e na casa, intervencións 

orais (formulación de preguntas de interese na materia). 
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4º ESO 

 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar   

vLCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo e 

laboral, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

CCL 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

CCL 

LCLB1.1.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas. CCL 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre discurso e 

contexto. 

CCL 

LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de 

comunicación, e entre información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as 

estratexias de enfatización e expansión. 

CSC 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais. CCL 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 

ex-positiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información relevante, determinando o 

tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

CCL 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

CCL 

LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas. CAA 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos 

persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

CCL, CAA 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de 

palabras ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra o contexto en 

que aparece, etc.). 

CD 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente 

e semanticamente. 

CAA 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa e a postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido que 

regulan os intercambios comunicativos formais e os espontáneos. 

CSC 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e subxectividade) nas conversas espontáneas. 

CCL 
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LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate, coloquio 

ou conversa espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das demais persoas. 

CCL 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas participantes en debates, 

faladoiros e entrevistas procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando de forma 

crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido. 

CCL 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as  regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os 

debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

CSC 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 

volume, etc.) a ollada, a colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

CCL 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

CAA 

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua medio para adquirir, procesar e transmitir novos coñecementos, 

para expresar ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 

CCL 

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, planificando o proceso de 

oralidade, organizando o contido, consultando fontes de información diversas, xestionando o tempo e 

transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes 

dixitais. 

CD 

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, analizando e comparando as 

similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas 

orais. 

CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral. 

CCL 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións públicas, etc., recollendo 

as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

CAA 

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora da expresión oral, 

recoñecendo en exposicións orais propias ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e repetición de conectores etc.). 

CCL 

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral. CCL 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes dos medios de comunicación 

recoñecendo neles a validez dos argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu contido. 

CCL 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates escolares, respectando as regras de intervención, 

interacción e cortesía que os regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

CSC 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación. CCEC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   
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LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en práctica diferentes estratexias de lectura e 

autoavaliación da súa propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, actualizando 

coñecementos previos, traballando os erros de comprensión e construíndo o significado global do 

texto. 

CCL 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos textos. CCL 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as secundarias, 

e establecendo relacións entre elas. 

CMCCT 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha 

comprensión plena e detallada deste. 

CCL 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, e 

realizando hipóteses sobre el. 

CAA 

LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da lingua que incorpora ao 

seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 

con exactitude e precisión. 

CCL 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención comunicativa de 

textos escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral e de relación con organizacións, identificando a tipoloxía 

textual seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización do contido e o formato utilizado. 

CCL 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos informativos e de opinión 

(noticias, reportaxes, editoriais, artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e crítica). 

CSC 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e a intención comunicativa 

dun texto publicitario procedente dos medios de comunicación. 

CCL 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, 

secuénciaas e deduce informacións ou valoracións implícitas. 

CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou pequenos fragmentos extraídos 

dun texto en función do seu sentido global. 

CCL 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

CAA, CMCCT 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais 

dun texto. 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. CAA, CCL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. CSC 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

CCL 

LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, dicionarios 

de dúbida e irregularidades da lingua, etc. 

CCL, CD 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, 

e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

CCL, CAA 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.). 

CCL 
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LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. CCL, CAA 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas 

con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

CCL 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) 

ou coa forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

CCL, CAA 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa propia produción escrita e a dos/das seus/súas 

compañeiros/as. 

CAA 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da 

avaliación da produción escrita. 

CCL 

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, social 

e laboral. 

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos 

e argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

CCL 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos. CCL 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con 

coherencia e cohesión e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as palabras 

do texto. 

CAA 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o contido dos textos traballados. CAA 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos visuais que poidan aparecer nos textos 

(gráficas, imaxes, etc.). 

CCL 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar 

o seu pensamento. 

CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu 

repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a lectura e a escritura. CCEC 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, 

participando, intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 

dando a coñecer os seus propios. 

CD 

Bloque 3: Coñecemento da lingua   

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, determinantes e 

pronomes en relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor 

significativo dos prefixos e dos sufixos. 

CCL 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías 

gramaticais, utilizando diversos procedementos lingüísticos. 

CCL 
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LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos 

para deducir o significado de palabras descoñecidas. 

CAA 

LCLB3.4.1. Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e usa a acepción adecuada en relación 

ao contexto en que aparecen. 

CCL 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e  outras fontes de consulta en papel e formato dixital, resolve 

eficazmente as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma. 
CD 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, usando conectores e 

outros procedementos de substitución para evitar repeticións. 

CCL 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un 

enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela. 

CMCCT 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e algúns 

adverbios con oracións de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, transformando e 

ampliando adxectivos, substantivos e adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración. 

CCL 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a observación, reflexión e 

explicación sintáctica. 

CCL 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas ortográficas 

e gramaticais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 

CCL 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás 

expositivas e argumentativas, e utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

CCL 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

CCL, CCS 

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos expositivos e argumentati 

vos, relacionándoos coa intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

CCL 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade, e 

utilízaos nas producións propias. 

CCL 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procedemento de cohesión textual.  CCL 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición 

e hipótese, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

CCL 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da intención 

comunicativa e do seu uso social. 

CCL 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, e 

aplícao nos seus discursos orais e escritos. 

CSC 

LCLB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL, CAA 

LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 

CAA 



67 

 

textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4: Educación literaria   

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos 

seus gustos e ás súas afeccións. 

CCL 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos 

que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

CCEC 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

CSIEE 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e 

explicando a relación existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, 

cine, etc.). 

CCL 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas 

ao longo dos diversos períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

CCEC 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un 

mesmo tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou 

a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

CSC 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. CCL 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polos 

alumnos, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

CSC, CSIEE 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal. 

CCL 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal. 

CCL 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o 

século XVlll aos nosos días, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 

linguaxe literaria. 

CCL 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 

mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

CAA 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados, seguindo as 

convencións do xénero e con intención lúdica e creativa. 

CCL 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar 

e regular os seus propios sentimentos. 

CAA 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por 

escrito, con rigor, claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

CCL, CD 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 

críticos sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CCL, CSIEE 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a 

realización dos seus traballos educativos. 

CD 
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  E CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

4º ESO   

Obxectivos Contidos  

   

h 

m 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: persoal, 

educativo, social e laboral. 

Mínimos:  Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso. 

h 

m 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos. Diálogo. 

Mínimos:  Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade. 

H B1.3. Observación e comprensión do sentido global de debates, coloquios, entrevistas e conversas 

espontáneas, da intención comunicativa de cada interlocutor/a e aplicación das normas básicas que 

regulan a comunicación. 

Mínimos:  Observación e comprensión do sentido global de debates, coloquios, entrevistas e 

conversas espontáneas. 

a 

d 

h 

B1.4. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción de 

textos orais. 

Mínimos: Coñecemento das estratexias necesarias para a produción de textos orais. 

a 

d 

h 

B1.5. Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir 

coñecementos, ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 

Mínimos:  Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe e como medio para transmitir 

coñecementos. 

g 

h 

 

 

 

B1.6. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público e dos 

instrumentos de autoavaliación en prácticas orais formais ou informais. 

Mínimos:  Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público. 

A 

c 

d 

h 

B1.7. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas de cortesía da comunicación oral 

que regulan as conversas espontáneas e outras prácticas discursivas orais propias dos medios de 

comunicación. Debate. 

Mínimos:  Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas de cortesía da comunicación 

oral. 

a 

d 

h 

B1.8. Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situación reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

Mínimos:  Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situación reais. 
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4º ESO   

Obxectivos Contidos  

m 

   

g 

h 

l 

B2.1. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

Mínimos:  Coñecemento de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos en relación cos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral. 

Mínimos:  Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos. 

B2.3. Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados. 

Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos 

B 

e 

h 

l 

B2.1. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

Mínimos: Coñecemento de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos en relación cos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral. 

Mínimos:  Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos. 

B2.3. Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados. 

Mínimos: Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos. 

G 

h 

l 

B2.4. Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura. 

Mínimos:Actitude crítica e reflexiva ante a lectura. 

B 

e 

h 

B2.5. Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas e das tecnoloxías da información e da 

comunicación como fontes de obtención de información. 

Mínimos:  Utilización das bibliotecas e das tecnoloxías da información e da comunicación. 

G 

e 

h 

l 

B2.6. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización da información, redacción e revisión. 

Mínimos:  Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos escritos. 

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

Mínimos:  Produción de textos escritos e audiovisuais sinxelos. 

H 

l 

B2.8. Produción de textos escritos e audiovisuais propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral. 

Mínimos:  Produción de textos escritos e audiovisuais sinxelos. 

B 

c 

g 

h 

B2.9. Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma de 

comunicar as experiencias e os coñecementos propios, e como instrumento de enriquecemento 

persoal e profesional. 

Mínimos: Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe. 
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4º ESO   

Obxectivos Contidos  

A 

h 

B3.1. Observación, reflexión e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías 

gramaticais, con especial atención ao adxectivo, aos tipos de determinantes e aos pronomes. 

Mínimos:  Observación e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías gramaticais. 

A 

h 

B3.2. Observación, reflexión e explicación dos valores expresivos e do uso das formas verbais en 

textos con diferente intención comunicativa. 

Mínimos:  Observación e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías gramaticais. 

A 

b 

h 

B3.3. Observación, reflexión e explicación do uso expresivo dos prefixos e sufixos, recoñecendo os 

que teñen orixe grega e latina, explicando o significado que lle achegan á raíz léxica e a súa 

capacidade para a formación e a creación de novas palabras. 

Mínimos:  Observación e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías gramaticais. 

A 

h 

B3.4. Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras e expresións no 

discurso oral ou escrito. 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras. 

B 

e 

h 

B3.5. Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital sobre a normativa 

e o uso non normativo das palabras, e interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan 

os dicionarios da lingua (gramaticais, semánticas, rexistro e uso). 

Mínimos:  Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital sobre a 

normativa e o uso non normativo das palabras. 

H B3.6. Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da oración simple e a 

composta, das palabras que relacionan os grupos que forman parte desta e dos seus elementos 

constitutivos. 

Mínimos:  Recoñecemento e aplicación nos seus textos dos grupos sintácticos básicos. 

b 

h 

B3.7. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas na escritura para obter unha comunicación eficiente. 

Mínimos:  Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais. 

b 

g 

h 

B3.8. Observación, reflexión, explicación e uso dos trazos característicos que permiten diferenciar e 

clasificar os xéneros textuais, con especial atención aos discursos expositivos e argumentativos. 

Mínimos:  Recoñecemento e explicación mínima dos xéneros textuais máis comúns. 

H B3.9. Observación, reflexión e explicación do uso de conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais (substitucións pronominais) como léxicos 

(elipses e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos). 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación do uso de conectores textuais. 

a 

b 

h 

B3.10. Coñecemento dos rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en distintos ámbitos 

sociais, e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado segundo as condicións da 

situación comunicativa. 

Mínimos:  Coñecemento dos rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en distintos 

ámbitos sociais. 

i 

l 

B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

Mínimos:  Participación en proxectos  nos que se utilicen varias linguas. 

g 

h 

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver 

unha competencia comunicativa integrada. 

Mínimos: Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
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4º ESO   

Obxectivos Contidos  

   

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento dos 

seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Mínimos:  Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como 

fonte de pracer, de enriquecemento persoal. 

h 

l 

n 

c 

B4.2. Aproximación ás obras máis representativas da literatura española desde o século XVlll aos 

nosos días a través da lectura e a explicación de fragmentos significativos e, de ser o caso, obras 

completas. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

Mínimos: B4.2. Aproximación ás obras máis representativas da literatura española desde o século 

XVlll aos nosos días a través da lectura e a explicación de fragmentos significativos . 

h 

l 

n 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos do século XX, utilizando 

as convencións formais do xénero seleccionado e con intención lúdica e creativa. 

Mínimos:  Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos do século XX. 

E B4.4. Consulta de fontes de información variadas para a realización de traballos e a cita adecuada 

destas. 

Mínimos:  Consulta de fontes de información variadas para a realización de traballos. 

 

 

CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  
PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC

CC 

TEMPORALIZ

ACIÓN 

    1ª 

AV

. 

2ª 

AV

. 

3ª 

AV

. 
 

 

 

      

LCLB1.1.1. Comprende o sentido 

global de textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo e laboral, 

identificando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a 

intención comunicativa do/da falante. 

 Comprende  algo o sentido global 

de textos orais propios dos ámbitos 

persoal, educativo e laboral, 

identificando algunha información 

relevante, determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

 P1 Observación 

sistemática 

 I1.1. Lista de control 

 I1.3. Diario de clase 

 P2 Análise da produción 

do alumnado 

 I1 Caderno de aula 

 Resumos e esquemas 

avaliables mediante a nota do 

CADERNO. 

 P4 Probas específicas 

I5.Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non 

verbal. 

Anticipa ideas e infire algúns datos 

do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia 

non verbal. 

Exercicios de comentario de texto 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB1.1.3. Retén información 

relevante e extrae informacións 

concretas. 

Retén información relevante e extrae 

algunha información concreta. 
 P2 

 I1-Resumos e esquemas 

avaliables mediante a nota do 

CADERNO. 

 P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que 

se estruturan as mensaxes orais e a 

Distingue algunhas partes en que se 

estruturan as mensaxes orais pero 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

CCL X X X 
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relación entre discurso e contexto. non a relación entre discurso e 

contexto. 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

LCLB1.1.5. Distingue entre 

información e opinión en mensaxes 

procedentes dos medios de 

comunicación, e entre información e 

persuasión en mensaxes publicitarias 

orais, identificando as estratexias de 

enfatización e expansión. 

Distingue entre información e 

opinión en mensaxes sinxelas 

procedentes dos medios de 

comunicación, e entre información e 

persuasión en mensaxes publicitarias 

orais, identificando as estratexias de 

enfatización e expansión. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CSC X X X 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta 

instrucións orais. 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta 

instrucións orais sinxelas. 

P1 

I3 Diario de clase 

CCL X X X 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido 

global de textos orais de intención 

narrativa, descritiva, instrutiva, 

expositiva e argumentativa, 

identificando a estrutura e a 

información relevante, determinando o 

tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

Comprende minimamente o sentido 

global de textos orais de intención 

narrativa, descritiva, instrutiva, 

expositiva e argumentativa, 

identificando a estrutura e a 

información relevante, determinando 

o tema e recoñecendo, ás veces, a 

intención comunicativa do/da 

falante. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non 

verbal. 

 Anticipa ideas e infire algúns datos 

do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia 

non verbal. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB1.2.3. Retén información 

relevante e extrae informacións 

concretas. 

Retén algunha información relevante 

e extrae informacións concretas. 

P2 

I1- Caderno de aula 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

 

CA

A 

X X X 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora 

aspectos concretos do contido de 

textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos, emitindo xuízos 

razoados e relacionándoos con 

conceptos persoais, para xustificar un 

punto de vista particular. 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora 

minimamente aspectos concretos do 

contido de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, emitindo algúns 

xuízos razoados e relacionándoos 

con conceptos persoais, para 

xustificar un punto de vista 

particular. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL

, 

CA

A 

X X X 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente 

os instrumentos adecuados para 

localizar o significado de palabras ou 

enunciados descoñecidos (demanda 

axuda, busca en dicionarios, lembra o 

contexto en que aparece, etc.). 

Procura utilizar progresivamente os 

instrumentos adecuados para 

localizar o significado de palabras 

ou enunciados descoñecidos 

(demanda axuda, busca en 

dicionarios, lembra o contexto en 

que aparece, etc.). 

P2 

I1- Exercicios de léxico avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 

 

CD X X X 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, 

descritivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións 

que se relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

 Resume textos narrativos, 

descritivos, expositivos e 

argumentativos sinxelos de forma 

clara, recollendo as ideas principais 

e integrando a información en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

P2 

I1-Resumos e esquemas avaliables 

mediante a nota do CADERNO  

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

 

CA

A 

   

LCLB1.3.1. Escoita, observa e 

interpreta o sentido global de debates, 

coloquios e conversas espontáneas 

identificando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a 

intención comunicativa e a postura de 

cada participante, así como as 

diferenzas formais e de contido que 

regulan os intercambios comunicativos 

formais e os espontáneos. 

Escoita, observa e interpreta 

minimamente o sentido global de 

debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a 

información relevante, determinando 

o tema e recoñecendo, en termos 

xerais, a intención comunicativa e a 

postura de cada participante, así 

como as principais diferenzas 

formais e de contido que regulan os 

intercambios comunicativos formais 

e os espontáneos. 

P2 

 I3 Producións orais. 

Participación activa e adecuada nun 

COLOQUIO e extracción de 

conclusións que serán articuladas 

nun escrito persoal .  

 P4. 

 I3 I4 

 

CSC  X  

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as 

características da linguaxe 

conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas 

espontáneas. 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica 

algunhas características da linguaxe 

conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas 

espontáneas. 

 P1 

I1Intervención adecuada na clase 

que será avaliada no apartado de 

participación. 

CCL X X X 

LCLB1.3.3. Observa e analiza as 

intervencións particulares de cada 

participante nun debate, coloquio ou 

conversa espontánea tendo en conta o 

ton empregado, a linguaxe que utiliza, 

o contido e o grao de respecto cara ás 

opinións das demais persoas. 

LCLB1.3.3. Observa e analiza as 

intervencións particulares de cada 

participante nun debate, coloquio ou 

conversa espontánea tendo en conta 

o ton empregado, a linguaxe que 

utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das demais 

persoas. 

P2 

I3 Producións orais. Participación 

activa e adecuada nun 

COLOQUIO. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica DEBATES 

CCL  X  

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a 

tese e os argumentos das persoas 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a 

tese e os argumentos das persoas 

P2   P4 

I1Comentarios de textos orais 

CCL X X X 
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participantes en debates, faladoiros e 

entrevistas procedentes dos medios de 

comunicación audiovisual, valorando 

de forma crítica aspectos concretos da 

súa forma e o seu contido. 

participantes en debates, faladoiros e 

entrevistas procedentes dos medios 

de comunicación audiovisual, 

valorando de forma crítica aspectos 

concretos da súa forma e o seu 

contido. 

avaliables mediante a nota do 

CADERNO e en CONTROIS 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as  

regras de interacción, intervención e 

cortesía que regulan os debates e 

calquera intercambio comunicativo 

oral. 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume case 

sempre as  regras de interacción, 

intervención e cortesía que regulan 

os debates e calquera intercambio 

comunicativo oral. 

P1 

I1Intervención adecuada na clase 

que será avaliada no apartado de 

participación. 

P2 

I3 Producións orais. Participación 

activa e adecuada nun 

COLOQUIO. 

 

CSC X X X 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de 

produción de discursos orais e valora a 

claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a cohesión 

dos contidos. 

 Coñece o proceso de produción de 

discursos orais e valora 

minimamente a claridade expositiva, 

a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos contidos. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CCL  X  

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia 

dos aspectos prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre, volume, etc.) a 

ollada, a colocación, a linguaxe 

corporal, a xestión de tempos e o 

emprego de axudas audiovisuais en 

calquera tipo de discurso. 

Recoñece case sempre a importancia 

dos aspectos prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre, volume, etc.) a 

ollada, a colocación, a linguaxe 

corporal, a xestión de tempos e o 

emprego de axudas audiovisuais en 

calquera tipo de discurso. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CCL  X  

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da 

produción oral propia e allea a partir 

da práctica habitual da avaliación e 

autoavaliación, e propón solucións 

para melloralas. 

 Recoñece os erros da produción oral 

propia e allea a partir da práctica 

habitual da avaliación e 

autoavaliación, e propón solucións 

para melloralas. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CA

A 

 X  

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua 

como medio para adquirir, procesar e 

transmitir novos coñecementos, para 

expresar ideas e sentimentos, e como 

ferramenta para regular a conduta. 

Utiliza e valora a lingua como medio 

para adquirir, procesar e transmitir 

novos coñecementos, para expresar 

ideas e sentimentos, e como 

ferramenta para regular a conduta. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participacón. 

 

CCL X X X 

LCLB1.6.1. Realiza presentacións 

orais de forma individual ou en grupo, 

planificando o proceso de oralidade, 

organizando o contido, consultando 

fontes de información diversas, 

xestionando o tempo e transmitindo a 

información de xeito coherente, 

aproveitando vídeos, gravacións ou 

outros soportes dixitais. 

Realiza algunha presentación orais 

de forma individual ou en grupo, 

planificando o proceso de oralidade, 

organizando o contido, consultando 

fontes de información diversas, 

xestionando o tempo e transmitindo 

a información de xeito coherente, 

aproveitando vídeos, gravacións ou 

outros soportes dixitais. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

 

CD  X  

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non 

planificadas, dentro da aula, 

analizando e comparando as 

similitudes e as diferenzas entre 

discursos formais e espontáneos. 

Realiza intervencións non 

planificadas, dentro da aula, 

analizando e comparando 

minimamente as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participación. 

 

CCL X X X 

LCLB1.6.3. Incorpora 

progresivamente palabras propias do 

nivel formal da lingua nas súas 

prácticas orais. 

Tenta incorporar progresivamente 

palabras propias do nivel formal da 

lingua nas súas prácticas orais. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participación. 

 

CCL X X X 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección 

e claridade, modulando e adaptando a 

súa mensaxe á finalidade da práctica 

oral. 

 Pronuncia case sempre con 

corrección e claridade, modulando e 

adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participación. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

 

CCL  X  

LCLB1.6.5. Resume oralmente 

exposicións, argumentacións, 

intervencións públicas, etc., recollendo 

as ideas principais e integrando a 

información en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

Resume oralmente exposicións, 

argumentacións, intervencións 

públicas, etc., sinxelas recollendo 

algunhas ideas principais e 

integrando a información en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participación. 

 

CA

A 

X X X 

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos 

gramaticais á avaliación e á mellora da 

expresión oral, recoñecendo en 

exposicións orais propias ou alleas as 

dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, 

impropiedades léxicas, pobreza e 

repetición de conectores etc.). 

 Aplica os coñecementos gramaticais 

á avaliación e á mellora da expresión 

oral, recoñecendo minimamente en 

exposicións orais propias ou alleas 

as dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticións, 

ambigüidades, impropiedades 

léxicas, pobreza e repetición de 

conectores etc.). 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CCL  X  

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as 

normas que rexen a cortesía na 

Coñece, valora e aplica case sempre 

as normas que rexen a cortesía na 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

CCL X X X 
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comunicación oral. comunicación oral. adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participación. 

 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente 

debates e faladoiros procedentes dos 

medios de comunicación recoñecendo 

neles a validez dos argumentos e 

valorando criticamente a súa forma e o 

seu contido. 

 Analiza criticamente debates e 

faladoiros sinxelos procedentes dos 

medios de comunicación 

recoñecendo neles a validez dos 

argumentos e valorando criticamente 

a súa forma e o seu contido. 

P2 

I1- Caderno de aula. Comentarios 

de textos orais. 

 

CCL X X X 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos 

debates escolares, respectando as 

regras de intervención, interacción e 

cortesía que os regulan, utilizando 

unha linguaxe non discriminatoria. 

Participa case sempre activamente 

nos debates escolares, respectando 

as regras de intervención, 

interacción e cortesía que os regulan, 

utilizando unha linguaxe non 

discriminatoria. 

P2 

I3 Producións orais: Participación 

activa e adecuada nun debate. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  DEBATE 

CSC   X 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa 

situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

e escibir.  

 

Dramatiza e improvisa sinxelas 

situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

P1 

I1Lista de control. Lecturas 

dramatizadas de Historia  de una 

escalera na clase que será avaliada 

no apartado de participación . 

P2 

I5-Dramatización de Historia de 

una escalera que se avaliará no 

apartado de tareas ou proxectos. 

 

CCE

C 

  X 

LCLB2.1.1. Comprende textos de 

diversa índole pondo en práctica 

diferentes estratexias de lectura e 

autoavaliación da súa propia 

comprensión en función do obxectivo 

e o tipo de texto, actualizando 

coñecementos previos, traballando os 

erros de comprensión e construíndo o 

significado global do texto. 

Comprende textos de diversa índole 

pondo en práctica algunhas 

estratexias de lectura e 

autoavaliación da súa propia 

comprensión en función do 

obxectivo e o tipo de texto, 

actualizando coñecementos previos, 

traballando os erros de comprensión 

e construíndo o significado global 

do texto. 

P4 

I1, I2- Realización das 

LECTURAS OBRIGATORIAS, 

que serán avaliadas por medio de 

exames ou traballos  (1ª, 2ª), 

participación na lectura 

dramatizada (3º) e exame ou 

traballo (3º). 

 P3, P4 

 Realización de 

LECTURAS OPTATIVAS, que 

serán avaliadas por diferentes 

medios previamente pactados co 

alumnado (1º, 2º, 3º) 

 I5-Exercicios de 

comentario de texto avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES. 

 

CCL X X X 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e 

secuencia as informacións explícitas 

dos textos. 

 Localiza, relaciona e secuencia 

algunhas informacións explícitas dos 

textos. 

 P4 

 I5-Exercicios de 

comentario de texto avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES. 

 

CCL X X X 

LCLB2.1.3. Infire a información 

relevante dos textos, identificando a 

idea principal e as secundarias, e 

establecendo relacións entre elas. 

Infire algunha información relevante 

dos textos, identificando a idea 

principal e as secundarias, e 

establecendo relacións entre elas. 

P4 

I5- Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CM

CCT 

X X X 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado 

global dun texto ou de frases do texto 

demostrando unha comprensión plena 

e detallada deste. 

 Constrúe o significado global dun 

texto sinxelo ou de frases do texto 

demostrando certa comprensión 

detallada deste. 

P4 

I1, I2- Realización das 

LECTURAS OBRIGATORIAS, 

que serán avaliadas por medio de 

exames ou traballos  (1º , 2º), 

participación na lectura 

dramatizada (3º) e traballos (3º). 

 P3, P4 

 Realización de 

LECTURAS OPTATIVAS, que 

serán avaliadas por diferentes 

medios previamente pactados co 

alumnado (1º, 2º, 3º) 

 I5-Exercicios de 

comentario de texto avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un 

texto e o seu contexto, integrándoo e 

avaliándoo criticamente, e realizando 

hipóteses sobre el. 

 Fai algunhas conexións entre un 

texto e o seu contexto, integrándoo e 

avaliándoo criticamente, e 

realizando algunhas hipóteses sobre 

el. 

P4 

I1, I2- Realización das 

LECTURAS OBRIGATORIAS, 

que serán avaliadas por medio de 

examesou traballos (1º e 2º), 

participación na lectura 

dramatizada (3º) e traballos (3º). 

 P3, P4 

 Realización de 

CA

A 

X X X 
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LECTURAS OPTATIVAS, que 

serán avaliadas por diferentes 

medios previamente pactados co 

alumnado (1º, 2º, 3º) 

 I5-Exercicios de 

comentario de texto avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES. 

LCLB2.1.6. Comprende o significado 

de palabras propias do nivel culto da 

lingua que incorpora ao seu repertorio 

léxico, e recoñecendo a importancia de 

enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse con exactitude e precisión. 

 Comprende o significado de 

palabras propias do nivel culto da 

lingua que incorpora ao seu 

repertorio léxico, e recoñecendo a 

importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse con 

exactitude e precisión. 

P2 

I1- Exercicios de léxico avaliables 

mediante o caderno de aula. 

 

CCL X X X 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o 

tema, as ideas principais, a estrutura e 

a intención comunicativa de textos 

escritos propios dos ámbitos persoal, 

educativo, social e laboral, escritos en 

relación cos ámbitos persoal, 

educativo, social e laboral e de 

relación con organizacións, 

identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, exposición, 

etc.), a organización do contido e o 

formato utilizado. 

Recoñece e expresa o tema, as ideas 

principais, a estrutura e a intención 

comunicativa de textos escritos 

sinxelos propios dos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral, 

escritos en relación cos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral e 

de relación con organizacións, 

identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, exposición, 

etc.), a organización do contido e o 

formato utilizado. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos 

diferenciais dos xéneros xornalísticos 

informativos e de opinión (noticias, 

reportaxes, editoriais, artigos e 

columnas, cartas á dirección, 

comentarios e crítica). 

Identifica os trazos diferenciais 

básicos dos xéneros xornalísticos 

informativos e de opinión (noticias, 

reportaxes, editoriais, artigos e 

columnas, cartas á dirección, 

comentarios e crítica). 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CSC X X X 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os 

elementos verbais e os non verbais, e a 

intención comunicativa dun texto 

publicitario procedente dos medios de 

comunicación. 

Comprende e explica algo os 

elementos verbais e os non verbais, 

e a intención comunicativa dun texto 

publicitario procedente dos medios 

de comunicación. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB2.2.4. Localiza informacións 

explícitas nun texto e relaciónaas entre 

si e co contexto, secuénciaas e deduce 

informacións ou valoracións 

implícitas.  

Localiza algunha información 

explícita nun texto e relaciónaa entre 

si e co contexto.  

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de 

palabras, expresións, frases ou 

pequenos fragmentos extraídos dun 

texto en función do seu sentido global. 

 Interpreta o sentido dalgunhas 

palabras, expresións, frases ou 

pequenos fragmentos extraídos dun 

texto en función do seu sentido 

global. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e 

deduce a información dada en 

esquemas, mapas conceptuais, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

Interpreta, explica e deduce 

minimamente a información dada en 

esquemas, mapas conceptuais, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CA

A 

CM

CCT 

X X X 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as 

posturas de acordo e desacordo sobre 

aspectos parciais ou globais dun texto. 

Identifica e expresa minimamente as 

posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais 

dun texto. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CCL X X X 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o significado dun 

texto. 

Elabora aceptablemente a súa propia 

interpretación sobre o significado 

dun texto. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CA

A, 

CCL 

X X X 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das 

demais persoas. 

Respecta as opinións das demais 

persoas. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participaicón. 

 

CSC X X X 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fontes de 

información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

Utiliza de forma autónoma diversas 

fontes de información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

 

CCL  X  

LCLB2.4.2. Coñece e manexa 

habitualmente dicionarios impresos ou 

en versión dixital, dicionarios de 

dúbida e irregularidades da lingua, etc. 

Coñece e manexa habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión 

dixital. 

P2 

I1- Ejercicios de léxico avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 

P4 

I5-Exercicios de léxico avaliables 

en CONTROIS ou EXAMES 

CCL

, CD 

X X X 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento 

de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e 

de bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, vídeos, 

etc. 

Coñece minimamente o 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

P3 

I1 Diálogo 

CCL

, 

CA

A 

X X X 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar os seus escritos 

Aplica técnicas diversas para 

planificar os seus escritos 

P4 

I5-Resumos e esquemas avaliables 

CCL X X X 
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(esquemas, árbores, mapas conceptuais 

etc.). 

(esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.). 

en CONTROIS ou EXAMES 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de 

escritura. 

 Redacta borradores de escritura. P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

CCL

, 

CA

A 

X X X 

LCLB2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con 

claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais e 

ortográficas. 

 Escribe textos en diferentes 

soportes usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con claridade, 

enlazando enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas, e respectando 

as normas gramaticais e 

ortográficas. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

CCL X X X 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias 

fases para aclarar problemas co 

contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación). 

Revisa o texto en varias fases para 

aclarar problemas co contido (ideas, 

estrutura, etc.) ou coa forma 

(puntuación, ortografía, gramática e 

presentación). 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I3- Rúbrica de corrección de erros. 

I4- Autoavaliación do caderno de 

aula 

CCL

, 

CA

A 

X X X 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a 

súa propia produción escrita e a 

dos/das seus/súas compañeiros/as. 

 Avalía, utilizando guías, a súa 

propia produción escrita e a dos/das 

seus/súas compañeiros/as. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I3- Rúbrica de corrección de erros. 

I4- Autoavaliación do caderno de 

aula 

CA

A 

X X X 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e 

alleos aplicando as propostas de 

mellora que se deducen da avaliación 

da produción escrita. 

Reescribe textos propios e alleos 

aplicando as propostas de mellora 

que se deducen da avaliación da 

produción escrita. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I3- Rúbrica de corrección de erros. 

I4- Autoavaliación do caderno de 

aula. Rúbrica de evaluación. 

CCL X X X 

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e 

corrección textos propios dos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral. 

Redacta con mínima claridade e 

corrección textos propios dos 

ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

 

CCL X X X 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e 

corrección textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, adecuándose aos 

trazos propios da tipoloxía 

seleccionada. 

Redacta con mínima claridade e 

corrección textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, adecuándose aos 

trazos propios da tipoloxía 

seleccionada. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

 

CCL X X X 

LCLB2.6.3. Utiliza variados 

organizadores textuais nos seus 

escritos. 

Utiliza variados organizadores 

textuais nos seus escritos. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

 

CCL X X X 

LCLB2.6.4. Resume o contido de 

calquera tipo de texto, recollendo as 

ideas principais con coherencia e 

cohesión e expresándoas cun estilo 

propio, evitando reproducir 

literalmente as palabras do texto. 

Resume o contido de calquera tipo 

de texto, recollendo as ideas 

principais con coherencia e cohesión 

e expresándoas cun estilo propio, 

evitando reproducir literalmente as 

palabras do texto. 

P2 

I1-Resumos e esquemas avaliables 

mediante a nota do CADERNO  

P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

 

CA

A 

X X X 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas 

conceptuais que estruturen o contido 

dos textos traballados. 

Realiza esquemas e mapas 

conceptuais que estruturen o contido 

dos textos traballados. 

P2 

I1- Resumos e esquemas avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 

 

CA

A 

X X X 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o 

significado dos elementos visuais que 

poidan aparecer nos textos (gráficas, 

imaxes, etc.). 

Explica por escrito minimamente o 

significado dos elementos visuais 

que poidan aparecer nos textos 

(gráficas, imaxes, etc.). 

P4 

I6-Exercicios de interpretación de 

datos avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

 

CCL X X X 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 

recoñecendo na escritura o instrumento 

que é capaz de organizar o seu 

pensamento. 

 Produce textos diversos sinxelos 

recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

 

CCL X X X 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos 

palabras propias do nivel formal da 

lingua que incorpora ao seu repertorio 

léxico, e recoñece a importancia de 

enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

Utiliza nos seus escritos palabras 

propias do nivel formal da lingua 

que incorpora ao seu repertorio 

léxico, e recoñece a importancia de 

enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito 

con exactitude e precisión. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

 

CCL X X X 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude creativa 

ante a lectura e a escritura. 

Valora e incorpora progresivamente 

unha actitude creativa ante a lectura 

e a escritura. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 

I4-Traballo de creación literaria 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

CCE

C 

X X X 
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EXAMES 

 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 

ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando opinións, 

comentando e valorando escritos 

alleos, ou escribindo e dando a coñecer 

os seus propios. 

Coñece e utiliza ferramentas das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación, participando, 

intercambiando opinións, 

comentando e valorando escritos 

alleos, ou escribindo e dando a 

coñecer os seus propios. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

 

CD  X  

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

LCLB3.1.1. Explica os valores 

expresivos que adquiren algúns 

adxectivos, determinantes e pronomes 

en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

Explica os valores expresivos que 

adquiren algúns adxectivos, 

determinantes e pronomes en 

relación coa intención comunicativa 

do texto onde aparecen. 

P4 

I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

CCL X X X 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os 

valores expresivos que adquiren as 

formas verbais en relación coa 

intención comunicativa do texto onde 

aparecen. 

Recoñece e explica os valores 

expresivos que adquiren as formas 

verbais en relación coa intención 

comunicativa do texto onde 

aparecen. 

P4 

I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

CCL X X X 

LCLB3.3.1. Recoñece os 

procedementos para a formación de 

palabras novas e explica o valor 

significativo dos prefixos e dos 

sufixos. 

Recoñece os procedementos para a 

formación de palabras novas e 

explica o valor significativo dos 

prefixos e dos sufixos. 

P2 

I1- Ejercicios de análise gramatical 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise gramatical 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL  X  

LCLB3.3.2. Forma substantivos, 

adxectivos, verbos e adverbios a 

partir doutras categorías gramaticais, 

utilizando diversos procedementos 

lingüísticos. 

 Forma substantivos, adxectivos, 

verbos e adverbios a partir doutras 

categorías gramaticais, utilizando 

diversos procedementos 

lingüísticos. 

P2 

I1- Ejercicios de análise gramatical 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise gramatical 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL  X  

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos 

principais prefixos e sufixos de orixe 

grecolatina e utilízaos para deducir o 

significado de palabras descoñecidas. 

 Coñece o significado dos principais 

prefixos e sufixos de orixe 

grecolatina e utilízaos para deducir 

o significado de palabras 

descoñecidas. 

P2 

I1- Exercicios de análise gramatical 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise gramatical 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CAA  X  

LCLB3.4.1. Explica todos os valores 

expresivos das palabras que gardan 

relación coa intención comunicativa 

do texto onde aparecen. 

 Explica todos os valores expresivos 

das palabras que gardan relación 

coa intención comunicativa do texto 

onde aparecen. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o 

significado de palabras, e usa a 

acepción adecuada en relación ao 

contexto en que aparecen. 

Explica con precisión o significado 

de palabras, e usa a acepción 

adecuada en relación ao contexto en 

que aparecen. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e  

outras fontes de consulta en papel e 

formato dixital, resolve eficazmente 

as súas dúbidas sobre o uso correcto 

da lingua e progresa na aprendizaxe 

autónoma. 

Utiliza os dicionarios e  outras 

fontes de consulta en papel e 

formato dixital, resolve eficazmente 

as súas dúbidas sobre o uso correcto 

da lingua e progresa na aprendizaxe 

autónoma. 

P2 

I1- Exercicios de léxico avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de léxico avaliables 

en CONTROIS ou EXAMES 

CD X X X 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía 

oracións simples en oracións 

compostas, usando conectores e 

outros procedementos de substitución 

para evitar repeticións. 

Transforma e amplía oracións 

simples en oracións compostas, 

usando conectores e outros 

procedementos de substitución para 

evitar repeticións. 

P2 

I1- Exercicios de análise gramatical 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise gramatical 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra 

nuclear que organiza sintacticamente 

e semanticamente un enunciado, así 

como os elementos que se agrupan 

arredor dela. 

Recoñece a palabra nuclear que 

organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así 

como os elementos que se agrupan 

arredor dela. 

P2 

I1- Exercicios de análise gramatical 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise gramatical 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CM

CCT 

X X X 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia 

semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns 

adverbios con oracións de relativo, 

substantivas e adverbiais 

respectivamente, transformando e 

ampliando adxectivos, substantivos e 

Recoñece a equivalencia semántica 

e funcional entre o adxectivo, o 

substantivo e algúns adverbios con 

oracións de relativo, substantivas e 

adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando 

adxectivos, substantivos e adverbios 

P2 

I1- Exercicios de análise gramatical 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise gramatical 

avaliables en CONTROIS ou 

CCL X X X 
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adverbios en oracións subordinadas e 

inseríndoas como constituíntes doutra 

oración. 

en oracións subordinadas e 

inseríndoas como constituíntes 

doutra oración. 

EXAMES 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma 

autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación 

sintáctica. 

Utiliza de forma autónoma textos da 

vida cotiá para a observación, 

reflexión e explicación sintáctica. 

P2 

I1- Exercicios de análise gramatical 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise gramatical 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos 

orais e escritos aplicando 

correctamente as normas ortográficas 

e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social para obter unha 

comunicación eficiente. 

Revisa os seus discursos orais e 

escritos aplicando correctamente as 

normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social para 

obter unha comunicación eficiente. 

P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as 

estruturas dos xéneros textuais, con 

especial atención ás expositivas e 

argumentativas, e utilízaas nas 

propias producións orais e escritas. 

Identifica e explica as estruturas dos 

xéneros textuais, con especial 

atención ás expositivas e 

argumentativas, e utilízaas nas 

propias producións orais e escritas. 

P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da 

situación comunicativa que 

determinan os usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, xénero 

textual, etc.). 

 Coñece os elementos da situación 

comunicativa que determinan os 

usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, xénero textual, etc.). 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL

, 

CCS 

X X X 

LCLB3.8.3. Describe os trazos 

lingüísticos máis sobresalientes de 

textos expositivos e argumentativos, 

relacionándoos coa intención 

comunicativa e o contexto en que se 

producen. 

Describe os trazos lingüísticos máis 

sobresalientes de textos expositivos 

e argumentativos, relacionándoos 

coa intención comunicativa e o 

contexto en que se producen. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os 

procedementos lingüísticos para a 

expresión da subxectividade, e 

utilízaos nas producións propias. 

Recoñece nun texto os 

procedementos lingüísticos para a 

expresión da subxectividade, e 

utilízaos nas producións propias. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a 

substitución léxica como un 

procedemento de cohesión textual. 

Recoñece e utiliza a substitución 

léxica como un procedemento de 

cohesión textual. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto e redacción avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto e redacción avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa 

distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótese, 

así como os mecanismos gramaticais 

e léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

Identifica, explica e usa distintos 

tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótese, 

así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión a 

un texto. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto e redacción avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto e redacción avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros 

lingüísticos en textos orais ou escritos 

en función da intención comunicativa 

e do seu uso social. 

Recoñece os rexistros lingüísticos 

en textos orais ou escritos en 

función da intención comunicativa e 

do seu uso social. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de 

utilizar o rexistro adecuado a cada 

situación comunicativa, e aplícao nos 

seus discursos orais e escritos. 

Valora a importancia de utilizar o 

rexistro adecuado a cada situación 

comunicativa, e aplícao nos seus 

discursos orais e escritos. 

P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CSC X X X 
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P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de participación. 
 

LCLB3.11.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, obras de teatro, 

etc.) nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

P2 

I4 Investigacións. Elaboración dun 

proxecto plurilingüe. 

CCL

, 

CAA 

  X 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao 

crecente de interese e autonomía 

obras literarias próximas aos seus 

gustos e ás súas afeccións. 

Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras 

literarias próximas aos seus gustos e 

ás súas afeccións. 

P2 

I1- Ejercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias ou traballos (1º e 2º 

trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Hisotira de 

una escalera que se avaliará no 

apartado Lecturas obrigatorias. (3º 

trim) 
 

CCL X X X 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras 

de lectura libre, resumindo o contido, 

explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a 

lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

Valora algunha das obras de lectura 

libre, resumindo o contido, 

explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a 

lectura lle achegou como 

experiencia persoal. 

P1 Observación 
I1 Lista de control 
P3 Intercambios orais co alumnado 
I3 Entrevista 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

opcionais  
  

CCE

C 

X X X 

LCLB4.1.3. Desenvolve 

progresivamente o seu propio criterio 

estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

Desenvolve progresivamente o seu 

propio criterio estético perseguindo 

como única finalidade o pracer pola 

lectura. 

P1 Observación 
I1 Lista de control 
P3 Intercambios orais co alumnado 
I3 Entrevista 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

opcionais  
 

CSIE

E 

X X X 

LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a capacidade de 

reflexión observando, analizando e 

explicando a relación existente entre 

manifestacións artísticas de todas as 

épocas (música, pintura, cine, etc.). 

 Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reflexión 

observando, analizando e 

explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de 

todas as épocas (música, pintura, 

cine, etc.). 

P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CCL  X X 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o 

mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao 

longo dos diversos períodos 

histórico-literarios, ata a actualidade. 

Recoñece e comenta minimamente 

o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao 

longo dos diversos períodos 

histórico-literarios, ata a 

actualidade. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CCE

C 

X X X 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios 

e pezas dos medios de comunicación 

que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando 

os puntos de vista segundo o medio, a 

época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

Compara textos literarios e pezas 

dos medios de comunicación que 

respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e 

explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a 

cultura, e valorando e criticando o 

que le ou ve. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CSC X X X 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e 

comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

Fala na clase dos libros e comparte 

as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de ACTITUDE. 
P2 

I3- Exposición oral 

CCL X X X 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo 

determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polos 

alumnos, investigando e 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

Traballa en equipo determinados 

aspectos das lecturas propostas ou 

seleccionadas polos alumnos, 

investigando e experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

P1 

I1Lista de control. I3 Diario de 

clase 
P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CSC, 

CSIE

E 

 X X 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, Le en voz alta, modulando e P2 CCL   X 
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modulando e adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e 

potenciando a expresividade verbal.  

adecuando a voz.  I5- Dramatizacións avaliadas en  

PARTICIPACIÓN 
 

 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha 

selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o 

século XVlll aos nosos días, 

identificando o tema, resumindo o seu 

contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

 Le e comprende unha selección de 

textos literarios representativos da 

literatura desde o século XVlll aos 

nosos días, identificando o tema, 

resumindo o seu contido e 

interpretando minimamente a 

linguaxe literaria. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias (1º, 2º e 3º trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Historia de 

una escalera que se avaliará no 

apartado Lecturas obrigatorias. (3º 

trim) 
 

CCL X X X 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre 

o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento 

de temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

Expresa a relación entre o contido 

da obra, a intención do/da autor/a e 

o contexto, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias (1º , 2º e 3º trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Historia de 

una escalera que se avaliará no 

apartado de traballos ou proxectos 

(3º trim) 
 

CAA X X X 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais 

de intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as 

convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

Redacta textos persoais  sinxelos de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as 

convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

P2  

I2 Traballos de creación literaria 

avaliados no apartado 

TRABALLOS 

CCL X X X 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e 

regular os seus propios sentimentos. 

Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

P2  

I2 Traballos de creación literaria 

avaliados no apartado 

TRABALLOS 
P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CAA X X X 

LCLB4.6.1. Consulta e cita 

adecuadamente varias fontes de 

información para desenvolver por 

escrito, con rigor, claridade e 

coherencia, un tema relacionado co 

currículo de Literatura. 

Consulta e cita adecuadamente 

algunha fonte  de información. 
P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CCL 

CD 

 X X 

LCLB4.6.2. Achega nos seus 

traballos escritos ou orais conclusións 

e puntos de vista persoais e críticos 

sobre as obras literarias, 

expresándose con rigor, claridade e 

coherencia. 

Achega nos seus traballos escritos 

ou orais conclusións e puntos de 

vista persoais sobre as obras 

literarias. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CCL 

CSIE

E 

X X X 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización dos 

seus traballos educativos. 

Utiliza algún recurso  das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización dos 

seus traballos educativos. 

P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura. 
P4, I4 

CD  X X 

       

LCLB3.12.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da 

palabra desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

 

Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera das 

outras. 

P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CAA X X X 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao 

crecente de interese e autonomía 

obras literarias próximas aos seus 

gustos e ás súas afeccións. 

 

Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras 

literarias próximas aos seus gustos 

e ás súas afeccións. 

 

P2 

I1- Ejercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 

 

CCL 

 

X 

 

X 

 

X 
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P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias (1º , 2º  e 3º trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Historia de 

una escalera que se avaliará no 

apartado Traballos ou proxectos. 

(3º trim) 
 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras 

de lectura libre, resumindo o contido, 

explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a 

lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

Valora algunha das obras de lectura 

libre, resumindo o contido, 

explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a 

lectura lle achegou como 

experiencia persoal. 

P1 Observación 
I1 Lista de control 
P3 Intercambios orais co 

alumnado 
I3 Entrevista 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

opcionais  
  

CCEC X X X 

LCLB4.1.3. Desenvolve 

progresivamente o seu propio criterio 

estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

Desenvolve progresivamente o seu 

propio criterio estético perseguindo 

como única finalidade o pracer pola 

lectura. 

P1 Observación 
I1 Lista de control 
P3 Intercambios orais co 

alumnado 
I3 Entrevista 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

opcionais  
 

CSIE

E 

X X X 

LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a capacidade de 

reflexión observando, analizando e 

explicando a relación existente entre 

manifestacións artísticas de todas as 

épocas (música, pintura, cine, etc.). 

 Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reflexión 

observando, analizando e 

explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de 

todas as épocas (música, pintura, 

cine, etc.). 

P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CCL  X X 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o 

mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao 

longo dos diversos períodos histórico-

literarios, ata a actualidade. 

Recoñece e comenta minimamente 

o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao 

longo dos diversos períodos 

histórico-literarios, ata a 

actualidade. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CCEC X X X 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios 

e pezas dos medios de comunicación 

que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando 

os puntos de vista segundo o medio, a 

época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

Compara textos literarios e pezas 

dos medios de comunicación que 

respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e 

explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a 

cultura, e valorando e criticando o 

que le ou ve. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CSC X X X 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e 

comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

Fala na clase dos libros e comparte 

as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será 

avaliada no apartado de 

participación. 
P2 

I3- Exposición oral 

CCL X X X 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo 

determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polos 

alumnos, investigando e 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

Traballa en equipo determinados 

aspectos das lecturas propostas ou 

seleccionadas polos alumnos, 

investigando e experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

P1 

I1Lista de control. I3 Diario de 

clase 
P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CSC, 

CSIE

E 

 X X 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, 

modulando e adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e 

potenciando a expresividade verbal.  

Le en voz alta, modulando e 

adecuando a voz.  
P2 

I5- Dramatizacións avaliadas en 

PARTICIPACIÓN 
P2 

I5-Dramatización de Historia de 

ina escalera que se avaliará no 

apartado de  traballos ou proxectos 

. (3º trim) 
 

CCL   X 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha 

selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o 

século XVlll aos nosos días, 

identificando o tema, resumindo o seu 

contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

 Le e comprende unha selección de 

textos literarios representativos da 

literatura desde o século XVlll aos 

nosos días, identificando o tema, 

resumindo o seu contido e 

interpretando minimamente a 

linguaxe literaria. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias (1º e 2º trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Historia de 

CCL X X X 
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una escalera ue se avaliará no 

apartado traballos ou proxectos. 

(3º trim) 
 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre 

o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento 

de temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

Expresa a relación entre o contido 

da obra, a intención do/da autor/a e 

o contexto, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control ou traballos 

das lecturas obrigatorias (1º e 2º 

trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Historia de 

una escalera que se avaliará no 

apartado Traballos ou proxectos. 

(3º trim) 
 

CAA X X X 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais 

de intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as 

convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

Redacta textos persoais  sinxelos de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as 

convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

P2  

I2 Traballos de creación literaria 

avaliados no apartado 

TRABALLOS 

CCL X X X 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e 

regular os seus propios sentimentos. 

Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

P2  

I2 Traballos de creación literaria 

avaliados no apartado 

TRABALLOS 
P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CAA X X X 

LCLB4.6.1. Consulta e cita 

adecuadamente varias fontes de 

información para desenvolver por 

escrito, con rigor, claridade e 

coherencia, un tema relacionado co 

currículo de Literatura. 

Consulta e cita adecuadamente 

algunha fonte  de información. 
P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura e sobre “Las 

sinsombrero”. 

CCL 

CD 

 X X 

LCLB4.6.2. Achega nos seus 

traballos escritos ou orais conclusións 

e puntos de vista persoais e críticos 

sobre as obras literarias, expresándose 

con rigor, claridade e coherencia. 

Achega nos seus traballos escritos 

ou orais conclusións e puntos de 

vista persoais sobre as obras 

literarias. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CCL 

CSIE

E 

X X X 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización dos 

seus traballos educativos. 

Utiliza algún recurso  das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización 

dos seus traballos educativos. 

P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura es sobre “Las 

Sinsombrero” (2º trimestres). 
P4, I4 

CD  X X 

       

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 
 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (narracións,   

descricións,argumentacións...). 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...). 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 
 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 
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 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 
 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 
 

O libro empregado para o desenrolo desta materia será Lengua y Literatura. Editorial 

Santillana. Serie Comenta. 
O horario semanal para a materia de Lingua Castelá e Literatura é de tres sesións de clase, 

cunha duración de 50 minutos cada unha. A distribución temporal dos contidos adaptarase en 

principio á previsión do número de sesións de clase que corresponda a cada un dos tres trimestres que 

integran o curso así como ás unidades didácticas do libro de texto que manexa o alumnado. A 

temporalización queda como a que segue: 

 

1ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y 

argumentativos. 

 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

      1. El texto: clasificación según el canal, el registro, el tema y el contenido. Propiedades textuales: 

adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de coherencia y cohesión.  

2. La narración: elementos de la narración. Lectura, análisis y composición de textos narrativos. 

3. La descripción: tipos según el tema y el punto de vista. Características lingüísticas de la 

descripción.  Lectura, análisis y composición de textos descriptivos. 

4. El diálogo: características y clasificación. El diálogo literario: el diálogo en la narración. Lectura, 

análisis y composición de textos dialogales. 

 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Identificación, análisis y utilización de las categorías gramaticales en los textos.  

2. Reconocimiento, identificación y explicación de los grupos sintácticos o sintagmas: nominal, 

verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Los enunciados: no oracionales y oracionales.   

3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto, 

predicado (nominal y verbal) y complementos del predicado.  Clasificación de la oración simple 

según la naturaleza del predicado. 

4. Ortografía: signos de puntuación y reglas ortográficas. Puesta en práctica de los signos de 

puntuación y de las reglas de acentuación en la composición escrita.  

 

-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. La ilustración literaria: contexto histórico y características. Neoclasicismo. El Ensayo: Benito 

Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos y José Cadalso.  El teatro clásico: Leandro 

Fernández de Moratín.  

2. El Romanticismo literario: contexto histórico y características. Evolución de la poesía romántica: 

José de Espronceda, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. La prosa romántica: Mariano 

José de Larra. El teatro romántico: Duque de Rivas y José Zorrilla. 

3. Realismo y Naturalismo: contexto histórico y características. La novela realista: Juan Valera y 

José de Espronceda y Benito Pérez Galdós. La novela naturalista: Leopoldo Alas Clarín y Emilia 

Pardo Bazán. 

 

 

 



84 

 

2º EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Planificación y realización de textos expositivos orales. 

2. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos, dialogales 

y argumentativos. 

 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. La exposición: divulgativa y especializada. Estructura del texto expositivo. Lectura, análisis, 

planificación y elaboración de textos expositivos coherentes y cohesionados. 

2. Los textos instructivos. Estructura del texto instructivo. Lectura, análisis, planificación y 

elaboración de textos instructivos. 

 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. La oración compuesta: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

2. Las oraciones coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. 

3. La estructura de las palabras: morfemas y lexemas. Los prefijos y los sufijos. Palabras simples, 

derivadas, compuestas y parasintéticas. 

4. Léxico: las palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. 

 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 

1. La literatura de principios del siglo XX. El Modernismo y el Grupo del 98: contexto histórico y 

características. El Modernismo hispanoamericano: Rubén Darío. El modernismo español: 

Antonio Machado. La Generación del 98: Miguel de Unamuno, Pío Baroja y José Martínez Ruiz 

“Azorín”. El teatro de principios de siglo XX: Ramón del Valle-Inclán. 

2. El Novecentismo: contexto histórico y características generales. La prosa novecentista: Gabriel 

Miró, Ramón Pérez de Ayala y Jossé Ortega y Gasset. La poesía pura: Juan Ramón Jiménez.  

3. Las Vanguardias Literarias: contexto histórico y características generales. Las Vanguardias 

europeas y españolas. Los movimientos vanguardistas. Ramón Gómez de la Serna. 

4. La Generación del 27: características generales, trayectoria y portaciones poéticas. Autores: 

Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo 

Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso.  

 

3ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y 

argumentativos. 

2. Visualización, análisis y valoración crítica de mensajes publicitarios y textos periodísticos. 

3. El diálogo planificado: el debate y la entrevista. Participación y planificación de debates y 

entrevistas. 

4. Interpretación oral de textos dramáticos. 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. El texto argumentativo: estructura y características. Lectura, análisis y valoración crítica de 

textos argumentativos. Elaboración de textos argumentativos a partir de textos modelo. 

2. El texto dialogal formal: características y clasificación. El diálogo en textos literarios: el diálogo 

dramático. Lectura, análisis y elaboración de textos dialogales formales. 

3. Los medios de comunicación. Los géneros periodísticos: informativos (noticia y reportaje), 

opinión (columna, editorial, cartas al director) y mixtos (crónica). Lectura, análisis y valoración 

crítica de textos periodísticos. Elaboración de textos periodísticos a partir de la imitación de 

textos modelo. 

4. La publicidad: funciones, elementos, procedimientos y estilo. Lectura, análisis y valoración 

crítica y creación de mensajes publicitarios. 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Las oraciones subordinadas sustantivas. Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Las 

oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas. Las oraciones subordinadas adverbiales. Las 

oraciones subordinadas adverbiales propias: lugar, tiempo y modo. Identificación, análisis y 

creación de oraciones subordinadas adverbiales propias. 
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2. Aplicación de las reglas ortográficas y de los signos de puntuación en la composición de textos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. La literatura de posguerra: contexto histórico. El franquismo.  

2. La poesía de posguerra. La poesía de los años cuarenta: la Generación del 36.  La poesía social 

de los años cincuenta. La poesía de los años setenta: los Novísimos. 

3. La novela de posguerra. La novela de los años cuarenta: La familia de Pascual Duarte de Camilo 

José Cela, Nada de Carmen Laforet. La novela de los años cincuenta: Pequeño teatro de Ana 

María Matute, La Colmena de Cela, Entre visillos de  Carmen Martín Gaite. La novela de los 

años sesenta: Tiempo de silencio de Luis Martín Santos y Cinco horas con Mario de Miguel 

Delibes.  

4. El teatro de posguerra. El teatro durante el franquismo. El teatro humorístico: Enrique Jardiel 

Poncela y Miguel Mihura. El teatro social o comprometido: Antonio Buero Vallejo. El teatro 

experimental. 

5. La literatura hispanoamericana del siglo XX. Contexto histórico y cultural. La poesía: César 

Vallejo, Borges, Pablo Neruda y Octavio Paz. La narrativa: Julio Cortázar, Gabriel García 

Márquez y Mario Vargas Llosa. 

 

 

 

LECTURAS OBRIGATORIAS. 

 
1ª EVALUACIÓN: Marianela de Benito Pérez Galdós. Ed. Vicens-Vives. 
2ª EVALUACIÓN: Antología poética de la Generación del 27,  Loqueleo, Santillana 

3ª EVALUACIÓN: Historia de una escalera de Federico García Lorca. Ed. Vicens Vives. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así: 

 

-45% contidos avaliables a través de probas obxectivas. 

-15% valorará a lectura obrigatoria. 

-30% tarefas e proxectos (realizadas na aula) e traballos (realizados na aula e na casa). 

-10% caderno (rúbrica para a avaliación de cadernos), traballo na aula e na casa, intervencións 

orais (formulación de preguntas de interese na materia). 

 

 

 

8. INCORPORACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES. 

O ensino da Lingua Castelá e Literatura debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que 

axuden ao alumno a apreciar o propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala 

satisfactoriamente e a desenvolverse noutras dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, 

etc. En definitiva, o tratamento e integración dos valores básicos no marco desta materia contribúe á 

formación integral do alumnado. Os valores débense fomentar dende a dimensión individual e dende a 

dimensión colectiva. Dende a dimensión individual se desenvolverán, principalmente, a autoestima, o afán 

de superación, o espírito crítico e a responsabilidade. Dende a dimensión colectiva deben desenvolverse a 

comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia e o respecto. 

Focalizamos o traballo en cinco valores, que   consideramos fundamentais nesta etapa educativa. 

Son os seguintes: 

 

1. RESPECTO 

- A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida. 

- Os demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos. Pódense traballar 

co enfoque de deber (“temos o deber de respectar aos demais”). 
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- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio. 

- Ós animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies. 

- Á natureza: evitar o deterioro medioambiental, evitar a extinción de especies. 

 

2. RESPONSABILIDADE 

- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso. 

- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. Pódese traballar co enfoque de deber 

(“temos o deber de…”). 

- Fronte   aos   conflitos   e   dilemas   morais:   información   fiable,   sentido   crítico, 

posicionamento. 

- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 

- Fronte ás xeracións vindeiras: desenrolo sostible, ética global a longo prazo. 

 

3. XUSTIZA 

- Dereito  á  igualdade,  con  especial  referencia  á  igualdade  efectiva  entre  homes  e mulleres e a 

prevención da violencia de xénero, e a os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e 

non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

- Dereito á alimentación. 

- Dereito á saúde. 

- Dereito á educación. 

- Dereito  á  paz,  mediante  o  fomento  do  aprendizaxe  da  prevención  e  resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

- Dereito á  xustiza  internacional,  baseado nos valores que  sustentan a  liberdade, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á 

violencia terrorista, á pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás 

vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

 

4. SOLIDARIEDADE 

- Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas ante  o seu día a día. 

- Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo. - Cos inmigrantes, 

refuxiados e desprazados. 

- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. - Coas vítimas de conflitos armados. 

- Coas vítimas de desastres naturais. 

 

5. CREATIVIDADE E ESPERANZA 

-  O impulso de buscar alternativas. 

-  A  confianza  en  que  é  posible  mellorar  as  situacións  difíciles,  os  conflitos,  as persoas, o 

mundo en xeral. 

 

 

 

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR O INTERESE E O HÁBITO DA LECTURA E DA 

MELLORA DA EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA. 

 

Sen perxuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias da etapa, e en cumprimento do 

disposto no Decreto 86/2015, de 25 xuño, a área de Lingua Castelá e Literatura é, por dereito propio, a 

materia na que con máis profundidade se deben traballar distintos elementos transversais de carácter 

instrumental, particularmente os relacionados co desenvolvemento da competencia comunicativa e a 

adopción de medidas para estimular o hábito da lectura e mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita. 

 

A materia de Lingua Castelá e Literatura esixe a configuración e a transmisión de ideas  e  

informacións.  Así  pois,  o  coidado  na  precisión  dos  termos  utilizados,  no encadeamento adecuado das 

ideas ou na expresión verbal das relacións fará efectiva esta contribución.  O  dominio  da  terminoloxía  

específica  permitirá,  ademais,  comprender suficientemente  o  que  outros  expresan  sobre  ela.  O  uso  

sistemático  do  debate  sobre aspectos que estean relacionados, por exemplo, coa contaminación do 

medioambiente, as súas causas ou as accións dos seres humanos que poden conducir ao seu deterioro, ou 
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tamén  sobre  calquera  outro  aspecto  de  actualidade,  contribúe  á  competencia en comunicación 

lingüística, porque  esixe  exercitarse  na  escoita,  a  exposición  e  a argumentación. 

Así pois, o feito de comunicar ideas e opinións, imprescindibles para acadar os obxectivos 

relacionados cunha visión crítica das repercusións da actividade humana sobre o medioambiente, fomenta o 

uso tanto do linguaxe verbal como do escrito. A valoración crítica  dos  mensaxes  explícitos  e  implícitos  

nos  medios  de  comunicación,  como,  por exemplo, na prensa, pode ser o punto de partida para ler artigos 

tanto en xornais como en revistas especializadas, estimulando de camiño o hábito para a lectura. 

O dominio e o progreso destas competencias nas dimensións de falar e escoitar, e ler e escribir,  terá  

que  comprobarse  a  través  do  uso  que  faio  alumnado  en  situacións comunicativas  diversas.  Poden  

servir  de  pautas  os  seguintes  exemplos  de  situacións, actividades e tarefas, que na súa maioría se realizan 

diariamente e que se poden considerar para avaliar a consecución desta competencia: 

 

a) INTERESE E HÁBITO DA LECTURA 

- Realización de tarefas de investigación nas que sexa imprescindible ler documento de distinto 

tipo e soporte. 

- Lectura de instrucións escritas para a realización de actividades lúdicas. 

- Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

- Plan  lector  e  participación  en  faladoiros  literarios  sobre  libros  do  seu  interese 

relacionados con eventos ou personaxes históricos. 

- Elaboración en común de distintos proxectos de clase: un xornal, un blogue, unha gaceta de 

noticias, etc. 

 

b) EXPRESIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

- Análise de textos e enunciados, para potenciar a corrección. 

- Uso de distintos soportes e tipoloxías textuais (textos técnicos,  táboas de datos,  dicionarios, 

atlas, manuais, prensa, internet, etc.). 

- Lectura en voz alta e en silencio. 

- Lectura  en  voz  alta,  en  todas  as  sesións  de  clase,  da  parte  correspondente  aos contidos 

que se van a tratar na sesión, do libro  de texto ou de calquera outro documento  usado  como  

recurso,  para  avaliar  aspectos  como  a  velocidade,  a corrección, a entoación, o ritmo, etc. 

- A partir da lectura do enunciado das actividades a desenvolver, obter a idea principal e 

parafrasear a cuestión que se propón, para poder dar a resposta axeitada; isto é 

particularmente importante na lectura dos enunciados dos exercicios escritos. 

- A partir da lectura dun texto determinado (xornal, revista, etc.), indicar que cadro, que  

representación,  que  gráfico  ou  que  título,  entre  diversos  posibles,  éo  máis axeitado para 

o conxunto do texto ou para algunha parte do mesmo, e extraer conclusións; comprender e 

establecer relacións cronolóxicas ou de causa-efecto entre unha serie de accións; considerar 

alternativas; elaborar hipóteses, diferenciar feitos de opinións e suposicións, etc. 

- Busca e realización de biografías de grandes personaxes, e lectura parcial das mesmas. 

- Elaborar todo tipo de producións escritas: 

 

 Compoñer un texto libre sobre un tema determinado, a partir dalgunha razón que o 

faga necesario. 

 A partir da lectura dun texto determinado, elaborar resumos, esquemas ou informes. 

 Creacións literarias propias (poemas, ensaios, cómics, etc.). 

 Escritura social. 

 Enquisas. 

 Panfletos, murais, guións, pósteres, etc. 

 Escribir ao ditado ou realizar outro exercicio ou actividade que o profesor poida  

propoñer  en  calquera  momento  como  complemento  aos  contidos tratados nas 

sesións de traballo. 

 Uso das TIC. 

 

c) EXPRESIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

 

- Exposición de temas ante o grupo, con apoio (no seu caso) de imaxes ou outras ferramentas 
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(PPT, esquemas, guións, etc.), das producións realizadas persoalmente ou en grupo, sobre 

algún dos temas que poden tratarse na clase. 

- Debate construtivo, respectando e aceptando as opinións dos demais, como resposta a 

preguntas  concretas  ou  a  cuestións  máis  xenerais,  como  poden  ser:¿Que  sabes 

de…?¿Que pensas de…?¿Que valor das a…? ¿Que consello darías neste caso?, etc. 

- Discusións razoadas sobre cuestións contidas nos textos. 

- Comunicar oralmente o que leron, parafraseando, reelaborando ou interpretando 

correctamente os contidos. 

- Interaccións orais en pequeno grupo ou en traballo por parellas. 

- Resumir oralmente o lido. 

- Produción de esquemas e/ou debuxos. 

- Elaboración dun guión para presentar o texto fronte a un grupo de compañeiros, e 

transformación da estrutura do texto. 

- Escribir ou debuxar o contido lido nun texto. 

- Actividades de traballo cooperativo para aprender dos outros e cos outros; e, sobre todo, para 

propiciar situacións de intercambios e interaccións orais: 

 Parafrasear  oralmente  os  enunciados  das  actividades,  utilizando  as  súas  propias 

palabras. 

 Xogos lingüísticos (adiviñanzas, rimas, etc.). 

 Dramatizacións. 

 Explicacións e informes orais. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, debuxos, fotografías, mapas, etc., para que o alumnado, 

individualmente ou en grupo, describa, narre, explique, razoe, xustifique e valore o 

propósito da información que ofrecen eses materiais. 

 Contacontos. 

 

 

10. USO DAS TIC. 

 

Outro elemento transversal de carácter instrumental de particular interese nesta etapa  

educativa  é  o  da  comunicación  audiovisual  e  o  uso  das  Tecnoloxías  da Información e a 

Comunicación (TIC). 

As TIC están cada vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida  

cotiá,  e  supoñen  un  valioso  auxiliar  para  a  ensinanza  que  pode  enriquecer  a metodoloxía   

didáctica.   Dende   esta   realidade,   consideramos   imprescindible   a   súa incorporación  nas  

aulas  de  Educación  Secundaria  como  ferramenta  que  axudará  a desenvolver no alumnado 

diferentes habilidades, que van dende o acceso á información ata a  súa  transmisión  en  

distintos  soportes,  unha  vez  tratada,  incluíndo  a  utilización  das tecnoloxías da información 

e a comunicación coma elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

Outro factor de capital importancia é a utilización segura e crítica das TIC, tanto para o 

traballo coma no ocio. Neste sentido, é fundamental informar e formar ao alumnado sobre as 

situacións de risco derivadas da súa utilización, e como prevelas e denuncialas. 

O uso das TIC implica aprender a utilizar equipamentos e ferramentas específicos, o que 

conleva familiarizarse con estratexias que permitan identificar e resolver pequenos problemas  

cotiás  de  software  y  de  hardware.  Susténtase no  uso  de  diferentes  equipos 

(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obter, avaliar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, e comunicarse e participar en redes sociais e de colaboración a través 

da internet. 

As TIC ofrecen ao alumnado a posibilidade de actuar con destreza e seguridade na 

sociedade da información e a comunicación, aprender ao longo da vida e comunicarse sen as 

limitacións das distancias xeográficas nin dos horarios ríxidos dos centros educativos. Ademais,  

pode  utilizalas  como  ferramenta  para  organizara  información,  procesala  e orientala cara ao 

aprendizaxe, o traballo e o ocio. 
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A incorporación das TIC á aula contempla varias vías de tratamento que deben ser 

complementarias: 

 
1. Como  fin  en  si  mesmas:  teñen  como  obxectivo  ofrecer  ao  alumnado coñecementos e destrezas 

básicas sobre informática, manexo de programas e mantemento  básico  (instalar  e  desinstalar  

programas;  gardar,  organizar  e recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

 

2. Como   medio:   o   seu   obxectivo   é   sacar   todo   o   proveito   posible   das potencialidades de 

unha ferramenta que se configura como o principal medio de información e comunicación no mundo 

actual. Ao finalizar a Educación Secundaria Obrigatoria, os alumnos e alumnas deben ser 

capaces de buscar, almacenar e editar información, e interactuar mediante distintas ferramentas 

(blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociais e educativas, etc.). 

 

Con carácter xeral, se potenciarán actividades nas que haxa que realizar unha lectura e  

comprensión  crítica  dos  medios  de  comunicación  (televisión,  cine,  vídeo,  radio, fotografía, materiais 

impresos ou en formato dixital, etc.), nas que prevaleza o desenrolo do pensamento crítico e a capacidade 

creativa a través da análise e a produción de materiais audiovisuais. 

En canto á utilización das TIC na materia de  Lingua Castelá e Literatura, neste ámbito teñen cabida 

dende a utilización de diapositivas ou vídeo ata a visualización ou realización de presentacións, o traballo 

con recursos multimedia, pasando pola busca e selección de información na internet, a utilización de follas 

de cálculo e procesadores de texto, ata o desenrolo de blogs de aula, o tratamento de imaxes, etc. 

As principais ferramentas TIC dispoñibles e algúns exemplos das súas utilidades concretas son: 

1.  Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, facer resumos, engadir 

títulos, imaxes, hipervínculos, gráficos e esquemas sinxelos, etc. 

2.  Uso de follas de cálculo sinxelas para organizar información (datos) e presentala en 

forma gráfica. 

3.  Utilización de programas de correo electrónico. 

4.  Usos e opcións básicas dos programas de navegación. 

5.  Uso de enciclopedias virtuais (CD y www). 

6.  Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7.  Uso  sinxelo  de  programas  de  presentación  (PowerPoint,  Prezzi,  etc.):  traballos multimedia, 

presentacións   creativas   de   textos,   esquemas   ou   realización   de diapositivas. 

8.  Internet: busca e selección crítica de información. 

9.  As webquests (WQ). 

10.Elaboración  de  documentos  conxuntos  mediante  ferramentas  de  programas  de edición 

simultánea (Drive, etc.). 

11.Utilización dos innumerables recursos e páxinas web dispoñibles. 

 

Polo tanto, débese aproveitar ao máximo a oportunidade que ofrecen as TIC para obter, procesar e 

transmitir información. Resaltamos aquí algunhas das súas vantaxes: 

 

- Realización de tarefas de maneira rápida, cómoda e eficiente. 

- Acceso inmediato a grande cantidade de información. 

- Realización de actividades interactivas. 

- Desenvolvemento da iniciativa e as capacidades do alumnado. 

- Aprendizaxe a partir dos propios erros. 

- Cooperación e traballo en grupo. 

- Alto grado de interdisciplinaridade. 

- Flexibilidade horaria. 

- Motivación do alumnado. 

 

O uso das tecnoloxías da  información  na  nosa labor educativa  debe  seguir na materia de Lingua 

Castelá e Literatura dous modos de integración curricular fundamentais: 
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- Como recurso didáctico: 

 

 Comprender  e  saber  utilizar  as  diferentes  ferramentas  informáticas  que  se 

requiren na elaboración de determinadas actividades. 

 Mellorar a motivación do alumnado a través do interese que suscitan as novas 

tecnoloxías. 

 Utilizar  internet  como  unha  grande  biblioteca  onde  consultar  en  busca  de 

información e materiais de Lingua e Literatura que podan servir para o goce estético 

persoal. 

 Seleccionar  adecuadamente  a  enorme  cantidade  de  información  que  internet 

aporta, con espírito crítico. 

 Utilizar as TIC na elaboración de traballos e materiais de uso didáctico. 

 Utilizar os distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD…) na realización de 

tarefas. 

 Fomentar o desenrolo de  actitudes dinámicas, reflexivas e creadoras no seu proceso de 

aprendizaxe. 

 

- Como recurso para a expresión e a comunicación: 

 As novas tecnoloxías abren moitas posibilidades de expresión persoal e de 

comunicación social. 

 Permiten a creación de materiais con intención artística a través de diversas 
aplicacións informáticas. 

 Permiten, a súa vez, a comunicación e o intercambio de ideas, opinións e experiencias 

con persoas de calquera lugar do mundo, o que propicia tamén o enriquecemento 

persoal. 

 

 

11. OUTROS ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO. 

 

Ademais dos elementos transversais de  carácter instrumental que  se  acaban de mencionar, dende 

Lingua Castelá e Literatura trataranse outros contidos transversais e comúns, que deben afrontarse en todas 

as materias. 

 
EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA 

Persigue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica 

presentes en todo o currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo mediante un 

esforzo formativo en dúas direccións: 

- O respecto á autonomía dos demais. 

- O diálogo como forma de solucionar as diferenzas. 

 
EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual, social e 

medioambiental. Propón dous tipos de obxectivos: 

- Conquerir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e enfermidades, e 

do modo de previlas ou curalas. 

- Desenrolar hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, prevención de 

accidentes, relación non medorenta co persoal sanitario, etc. 

 
EDUCACIÓN PARA A PAZ 

Non  pode  disociarse  da  educación  para  a  comprensión  internacional,  a tolerancia, o 

desarme, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persigue estes obxectivos prácticos: 

- Educar  para  a  acción.  As  leccións  de  paz,  a  evocación  de  figuras  e  o coñecemento de 

organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia econdutas prácticas. 

- Prepararse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar. 

 
EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
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Propón, entre outros, estes obxectivos: 

- Conquerir  esquemas  de  decisión  que  consideren  todas  as  alternativas  e  os efectos 

individuais, sociais, económicos e medioambientais. 

- Desenvolver  un  coñecemento  dos  mecanismos  do  mercado,  así  como  dos dereitos do 

consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante o 

consumismo e a publicidade. 

 
EDUCACIÓN NON SEXISTA 

A coeducación mediante o emprego dun linguaxe non sexista e a presenza da muller en 

exemplos, enunciados e actividades, recensións e imaxes, se reforzan mediante estratexias 

metodolóxicas, como os agrupamentos mixtos para o traballo en equipo. 

A educación para a igualdade plantéxase expresamente pola necesidade de crear dende a 

escola unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están: 

- Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da personalidade. 

- Analizar  criticamente  a  realidade  e  corrixir  prexuízos  sexistas  e  as  súas manifestacións 

no linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc. 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou non. 

- Consolidar hábitos non discriminatorios. 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Entre os seus obxectivos atópanse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos principais 

problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medioambiente global. 

- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contribuír ao seu deterioro, 

así como hábitos individuais de protección do medio. 

 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Plantéxase  como  exixencia  natural  da  formación  integral  da  persoa.  Os  seus obxectivos 

fundamentais son os seguintes: 

- Adquirir información suficiente e cientificamente sólida acerca destes aspectos: anatomía e 

fisioloxía de ambos sexos; maduración sexual; reprodución humana; asistida,  prevención  de  

embarazos;  enfermidades  venéreas  e  de  transmisión sexual; manifestacións diversas da 

sexualidade, etc. 

- Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas relacionados 

coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflito entre exercicio   da   sexualidade   

e   risco   sanitario;   hábitos   de   hixiene;   relación espontánea  e  confiada  con  urólogos  e  

xinecólogos;  respecto  ás  diferentes manifestacións   da   sexualidade;   autodominio   en   

función   de   criterios   e conviccións. 

- Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delitos sexuais, a prostitución, a utilización do 

sexo na publicidade, a pornografía, a reprodución asistida, etc. 

 
EDUCACIÓN VIARIA 

Propón dous obxectivos fundamentais: 

- Sensibilizar ao alumnado sobre os accidentes e outros problemas de circulación. 

- Adquirir conduta se hábitos de seguridade vial como  peóns e como usuarios de vehículos. 

 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL 

A   educación   multicultural   –ou   intercultural–   vén   esixida   pola   crecente 

intercomunicación das culturas, e a fan máis urxente os brotes de racismo e xenofobia observados  

ante  a  crecente  presenza  entre  nós  de  inmigrantes  racial  e  culturalmente diferentes. Algúns 

dos seus obxectivos son os seguintes: 

- Desenrolar  o  interese  por  coñecer  outras  culturas  diferentes  con  as  súas crenzas, 

institucións e técnicas. 

- Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con grupos minoritarios. 
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Ademais,  prestarase  atención  ao  desenrolo  de  habilidades  que  estimulen  a adquisición  e  

desenrolo  do  espírito  emprendedor,  a  partir  de  aptitudes  como  a creatividade, a autonomía, a 

iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo, a capacidade de comunicación, a 

adaptabilidade, a observación ea análise, a capacidade de síntese, a visión emprendedora e o sentido 

crítico. Con este fin, proporanse actividades que axuden a: 

- Adquirir estratexias que axuden a resolver problemas: identificar os datos e interpretalos,  

recoñecer  que  datos  faltan  para  poder  resolver  o  problema, identificar a pregunta e 

analizar que é o que se nos pregunta. 

- Desenvolver exercicios de creatividade colectiva entre o alumnado que axuden a resolver 

unha necesidade cotiá. 

- Ter iniciativa persoal e tomar decisións dende o seu espírito crítico. 

- Aprender a equivocarse e ofrecer as súas propias respostas. 

- Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos. 

- Desenvolver habilidades cognitivas (expresión e comunicación oral, escrita eplástica;  

aplicación  de  recursos  TIC  na  aula,  etc.)  e  sociais  (comunicación; cooperación; 

capacidade de relación co entorno; empatía; habilidades directivas; capacidade de 

planificación; toma de decisións e asunción de responsabilidades; capacidade organizativa, 

etc.) 

 

 

12. METODOLOXÍA. 

 

A metodoloxía didáctica enténdese como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos plantexados. 

 
12.1. METODOLOXÍA XERAL. 

 

Os principios psicopedagóxicos xerais xorden das teorías do proceso de ensinanza e aprendizaxe, 

que, a súa vez, se desprenden do marco teórico ou paradigma que as ampara. O noso enfoque baséasenos 

principios xerais ou ideas-eixe seguintes: 

1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 

Este principio esixe atender simultaneamente ao nivel de competencia cognitiva 

correspondente  ao  nivel  de  desenvolvemento  no  que  se  atopan  os  alumnos  e alumnas, por 

unha parte, e os coñecementos previos que estes posúen en relación co que se quere que aprendan, 

por outra. Isto débese a que o inicio dunha nova aprendizaxe  escolar  debe  comezar  a  partir  dos  

conceptos,  representacións  e coñecementos que construíu o alumnado nas súas experiencias 

previas. 

2. Asegurar a construción de aprendizaxes significativas e a aplicación dos coñecementos á vida. 

Para asegurar unha aprendizaxe significativa deben cumprirse varias condicións. En primeiro  

lugar,  o  contido  debe  ser  potencialmente  significativo  (significatividade), tanto dende o punto 

de vista da estrutura lóxica da materia que se está traballando como da estrutura psicolóxica do 

alumnado. En segundo lugar, é necesario que o alumnado teña unha actitude favorable para 

aprender significativamente, é dicir, que estea motivado para conectar o novo que está aprendendo 

co que el xa sabe, co fin de modificar as estruturas cognitivas anteriores. 

Se se producen aprendizaxes verdadeiramente significativas, se consigue un dos obxectivos 

principais da educación: asegurar a funcionalidade do aprendido; é dicir, que os coñecementos 

adquiridos poidan ser utilizados nas circunstancias reais nas que o alumnado os necesiten 

(transferencia). 

3.  Facilitar a realización de aprendizaxes significativas por si sos. 

É necesario que os alumnos e alumnas sexan capaces de aprender a aprender. Para iso hai que 

prestar especial atención á adquisición de estratexias de planificación da propio aprendizaxe e o 

funcionamento da memoria comprensiva. A memoria non é so o recordo do aprendido, senón 

tamén o punto de partida para realizar novas aprendizaxes.  Canto  máis  rica  sexa  a  estrutura  

cognitiva  onde  se  almacena  a información   e   os   aprendizaxes   realizadas,   máis   doada   será   

poder   realizar aprendizaxes significativas por un mesmo. 
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4. Modificar esquemas de coñecemento. 

A estrutura cognitiva do alumnado concíbese como un conxunto de esquemas de 

coñecemento que recollen unha serie de informacións, que poden estar organizadas en maior ou 

menor grado e, polo tanto, ser máis ou menos adecuadas á realidade. Durante o proceso de 

aprendizaxe, o alumnado debería recibir informacións que entren en contradición cos coñecementos 

que ata ese momento posúe e que, dese modo, rompan o equilibrio inicial dos seus esquemas de 

coñecemento. Superada esta fase, voltará o reequilibrio, o que supón unha nova seguridade 

cognitiva, grazas á acomodación de novos coñecementos, pois so desa maneira se pode aprender 

significativamente. 

5. Entrenar diferentes estratexias de metacognición. 

Unha  maneira  de  asegurar  que  o  alumnado  aprenda  a  aprender,  a  pensar,  é 

facilitándolles  ferramentas  que  lles  permitan  reflexionar  sobre  aquilo  que  lles funciona ben 

e aquilo que non acadan facer como querían ou se lles pedía; desta maneira  consolidan  formas 

de  actuar exitosas e  descartan  as demais.  Ademais, mediante a metacognición, o alumnado é 

consciente de que saben e, polo tanto, poden afondar nese coñecemento e aplicalo con seguridade en 

situacións novas (transferencia), tanto de aprendizaxe como da vida real.  

 

6. Potenciar a actividade e interactividade nos procesos de aprendizaxe. 

A actividade consiste en establecer relacións ricas e dinámicas entre o novo contido e os 

coñecementos previos que o alumnado xa posúe. Non obstante, é preciso considerar que, aínda que o 

alumno e alumnas son o verdadeiro artífice do proceso de aprendizaxe, a actividade educativa é 

sempre interpersoal, e nela existen dous polos: o alumnado e o profesor. 

 

Podemos  dicir  que  a  intervención  educativa  é  un  proceso  de  interactividade profesor-

alumnado  ou  alumno-alumno,  no  que  convén  distinguir  entre  aquilo  que  o alumnado é capaz de facer e 

de aprender por si so e o que é capaz de aprender coa axuda doutras persoas. A zona que se configura entre 

estes dous niveis (zona de desenrolo próximo) delimita  a  marxe  de incidencia  da  acción  educativa.  O  

docente  debe intervir naquelas actividades que un alumno ou alumna non é capaz de realizar por si mesmo 

ou mesma, pero  que  pode  chegar  a  solucionar  se  recibe  a  axuda  pedagóxica  conveniente.  Na 

interacción alumno-alumno, temos que dicir que as actividades que favorecen os traballos cooperativos,  

aquelas  nas  que  se  confrontan  distintos  puntos  de  vista  ou  nas  que  se establecen   relacións   de   tipo   

titorial   duns   alumnos   con   outros,   favorecen   moi significativamente os procesos de aprendizaxe. 

 
12.2. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS. 

Estes  principios  psicopedagóxicos  implican  ou  se  concretan  nunha  serie  de principios 

didácticos, a través dos que se especifican novos condicionantes nas formas de ensinanza-aprendizaxe,  que  

constitúen  un  desenvolvemento  máis  pormenorizado  dos principios metodolóxicos establecidos no 

currículo: 

1. Asegurar a relación das actividades de ensinanza e aprendizaxe coa vida real do 

alumnado, partindo, sempre que sexa posible, da súa propia experiencia. 

2. Deseñar  actividades  de  ensinanza-aprendizaxe  que  permitan  ao  alumnado 

establecer relacións substantivas entre os coñecementos e experiencias previas e os 

novos aprendizaxes, facilitando deste modo a construción de aprendizaxes 

significativas. 

3. Organizar os contidos en torno a eixes que permitan abordar os problemas, as 

situacións e os acontecementos dentro dun contexto na súa globalidade. 

4. Favorecer a interacción alumnado-profesor e alumno-alumno, para que se produza a 

construción de aprendizaxes significativas e a adquisición de contidos de claro 

compoñente cultural e social. 

5. Potenciar  o  interese  espontáneo  do  alumnado  no  coñecemento  dos códigos 

convencionais e instrumentos de cultura, aínda sabendo que as dificultades que estas 

aprendizaxes conlevan poden desmotivalos; é necesario prevelas e graduar as actividades 

en consecuencia. 

6. Ter en conta as peculiaridades de cada grupo e os ritmos de aprendizaxe de cada  

alumno/a  en  concreto,  para  adaptar  os  métodos  e  recursos  ás diferentes 

situacións. 
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7. Proporcionar continuamente información ao alumnado sobre o momento do 

proceso de aprendizaxe no que se atopa, clarificando os obxectivos que debe  

conseguir,  facéndolle  tomar  conciencia  das  súas  posibilidades  e  das dificultades que 

debe superar, e propiciando a construción de estratexias de aprendizaxe innovadoras. 

8. Impulsar as relacións entre iguais proporcionando pautas que permitan a 

confrontación e modificación de puntos de vista, a coordinación de intereses, a toma  

de  decisións  colectivas,  a  axuda  mutua  e  a  superación  de  conflitos mediante o 

diálogo e a cooperación. 

9. Deseñar actividades para conseguir a plena adquisición e consolidación de contidos 

tendo en conta que moitos deles non se adquiren u nicamente a través  das  actividades  

desenvolvidas  no  contexto  do  aula,  pero  que  o funcionamento da escola como 

organización social si pode facilitar: participación, respecto, cooperación, 

solidariedade, tolerancia, liberdade responsable, etc 

 
12.3. METODOLOXÍA ESPECÍFICA. 

Na presentación da materia Lingua Castelá e Literatura destacan os seguintes aspectos dende o 

punto de vista didáctico: 

- Que carencias ten o alumnado no ámbito lingüístico? 

- Que  coñecementos  e  destrezas  de  carácter  lingüístico  deben  ter  adquirido  ao remate da ESO? 

As  respostas  a  estas  preguntas  sitúannos  ante  o  esencial  como  constituínte fundamental do 

currículo e conducen á utilización de materiais que fomentan a adquisición progresiva  dun  conxunto  de  

conceptos  e  destrezas  (métodos,  técnicas,  estratexias) imprescindibles para o desenrolo persoal, social, 

académico e profesional do alumnado. 

Conxugamos, así, catro perspectivas complementarias, que se converten nos catro grandes 

referentes do proxecto: 

a. A perspectiva instrumental: a lingua como instrumento e vehículo das demais 

aprendizaxes.Preténdese promover o dominio da lingua oral e escrita como base da aprendizaxe, do 

propio desenrolo persoal e da inserción social e profesional. 

b.  A perspectiva social: a lingua como produto social e conxunto de normas. A súa finalidade é 

fomentar o respecto ao código e ás súas normas como garantía do intercambio comunicativo. 

c. A perspectiva cultural: a lingua como vehículo da literatura. O obxectivo é que todos coñezamos e 

compartamos o patrimonio lingüístico e literario que nos pertence como membros dunha 

comunidade. 

d. A perspectiva ética: a lingua como soporte do pensamento e vehículo de valores. Foméntase  a  

formación  do  xuízo  dende  uns  valores  intelectuais  e  morais asumidos criticamente. 

 

 Comunicación, información, razoamento e coñecemento 

A finalidade última que perseguimos é incrementar a competencia comunicativa do 

alumnado,  entendendo  por  competencia  comunicativa  a  capacidade  individual  de participar  en  

intercambios  orais  ou  escritos  dunha  maneira  correcta  e  adecuada  ás características  da  

situación  e  do  contexto.  Pero  tamén  son  obxectivos  prioritarios mellorar a capacidade para 

acceder á información dunha maneira comprensiva e crítica, aumentar a capacidade de razoamento 

verbal e iniciar no coñecemento da lingua e a literatura. 

 Realidade lingüística de España. 

Preséntase a realidade lingüística de España a través dunha visión das peculiaridades 

lingüísticas de cada comunidade autónoma. Trátase de que o alumnado perciban que España  é  un  

país  plurilingüe,  no  que  o  castelán  actúa  coma  lingua  común;  e  que constaten ademais que o 

castelán non é unha lingua uniforme, senón que dentro da súa unidade hai diversas variedades de 

carácter xeográfico. En síntese, o obxectivo é dar a coñecer esa riqueza lingüística que nos 

caracteriza para que todos a respectemos e a valoremos. 

 Eixes de contido. 

Os saberes e destrezas organízanse en toda a etapa sobre os seguintes eixes de contido: –  A 

comunicación. 

–  O estudo da lingua. 

–  A literatura. 

 A comunicación. 
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Atende aos usos e formas da comunicación oral e da comunicación escrita. Ten, pois, un 

carácter instrumental e está centrada no traballo sistemático das catro destrezas lingüísticas básicas: 

ler, falar, escribir e escoitar. 

Consta de dúas partes: 

- Lectura e comprensión: 

Os  textos  selecciónanse en  función  da  súa  calidade,  o  seu  interese  e  a  súa 

adecuación ao alumnado, traballando unha tipoloxía textual moi variada: lendas, mitos, 

contos tradicionais ou modernos, textos periodísticos, textos expositivos, etc. 

Cada texto vai precedido de actividades de prelectura cuxa finalidade é a activación  

dos  coñecementos  previos  e  a  formulación  de  conxeturas  que convertan a lectura nun 

proceso activo de verificación de hipótese. 

Despois  da  lectura  realízanse  unhas  actividades  sobre  os  aspectos  máis relevantes 

do texto lido. Estas actividades están agrupadas en torno ás seguintes categorías: 

comprensión, análise dos personaxes, análise da organización, análise da expresión, situación 

da comunicación, opinión ou xuízo, e creación. 

- Expresión: 

Preséntanse  situacións  de  comunicación  que  conteñen  un  problema  cuxa solución 

implica coñecer as convencións de determinado xénero ou forma de comunicación. O 

esquema vén a ser así: pasouche algo ou queres acadar un obxectivo; que tes que facer?: unha 

reclamación, unha asemblea, unha reunión, un informe…; e como se fai?: formato, ton, modo 

de expresión. 

Os distintos xéneros tratados (a reunión, a noticia, o folleto, a carta ao director, as 

regras do xogo, o traballo escolar…) agrúpanse en función do tipo de texto ao que se 

adscriben (diálogo, narración, descrición, argumentación, prescrición, exposición). 

O apartado de Técnicas que se inserta no programa de Expresión ten por obxecto  

traballar  as  habilidades  da  composición  oral  ou  escrita  de  textos: ordenar   a   

información,   construír   un   parágrafo,   relacionar   ideas,   evitar repeticións… 

 O estudo da lingua. 

Agrupa tres partes: 

- Gramática: 

O seu obxectivo é a firme adquisición duns conceptos básicos e dun vocabulario que  

nos  permita  nomear  os  fenómenos  da  linguaxe.  O  coñecemento  deses conceptos  e  

doutros  fenómenos  de  carácter  gramatical  contribúe  a  que  o alumnado adquira criterios 

de corrección para as súas producións lingüísticas tanto orais como escritas. 

- Ortografía: 

Ten por obxecto afianzar o dominio das normas ortográficas. Este apartado responde a 

un sistema de tres pasos: observa, aprende e aplica.  Primeiro  obsérvanse  os  fenómenos  

ortográficos  a  través  dun  texto, despois se presentan as regras e, a continuación, un 

conxunto de actividades sobre elas que rematan nun ditado. 

- Vocabulario: 

O alumnado traballa os principais fenómenos léxico-semánticos (a sinonimia, a 

antonimia,  a  polisemia,  os  campos  léxicos,  os  eufemismos…),  así  como  os 

mecanismos   de   multiplicación   do   léxico   (prefixación,   sufixación,   siglas, 

préstamos…). 

 

Esta labor complétase co estudo do vocabulario dun determinado campo relacionado 

coa lectura inicial. Pártese duns diagramas que facilitan a adquisición dun vocabulario básico 

e o uso do dicionario. 

 

 A literatura. 

 

O alumnado empeza abordando o estudo da literatura como forma, co fin de dar unha 

base metodolóxica firme; por iso se traballan especialmente os xéneros e a métrica. 

Entre as funcións do texto literario hai dúas moi relevantes: o texto debe atraer, de 

modo que a súa lectura sexa interesante e pracentera e se vaia desenvolvendo na persoa certa 

afición pola lectura; e, salvo que se converta nun mero xogo verbal, o texto  debe  dicir  
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cousas,  debe  amosar  ideas,  sentimentos,  formas  de  actuar  e  de comportarse, que son 

obxecto de observación, de reflexión e de crítica. Ambas funcións nos remiten a unha 

concepción da literatura coma contido. Esta concepción domina na selección dos textos e está 

presente tamén nas actividades propostas. 

Ademais, como apoio para fomentar a lectura, suxírese un libro obrigatorio por 

trimestre, ademais doutras lecturas opcionais, elixidas polo profesor. A selección pode incluír 

obras de autores clásicos e actuais de recoñecido prestixio e está baseada en dous criterios:  a  

calidade  das  obras  propostas  e  o  interese  que  poidan  suscitar  entre  o alumnado. 

 

O tratamento dos contidos lévase, pois, a cabo dende as seguintes consideracións: 

- A súa necesaria funcionalidade para satisfacer as necesidades de comunicación dos 

alumnos no medio social, cultural e académico, polo que se derivarán do traballo 

sobre textos orais e escritos, tanto literarios coma non literarios. 

- A  introdución  dos  contidos  debe  levarse  a  cabo  mediante  a  análise  de 

realizacións concretas, avanzando dende o persoal e espontáneo caraa o 

normativo e formal. 

- A selección dos contidos debe atender non so á valoración dos niveis normativos 

cultos da lingua, senón tamén ás variantes idiomáticas e aos rexistros ou usos 

marcados  pola  procedencia  social  do  alumnado,  que  serán analizados e 

modificados cando resulte necesario,  pero  sempre  con  unha  actitude respectuosa. 

- Deben incorporarse como contidos propios da materia aqueles que faciliten o 

traballo  interdisciplinar  co   resto   das   materias   curriculares,   atendendo 

especialmente á  interrelación con outros sistemas e códigos de comunicación 

(plástico, musical, xestual, corporal, gráfico, etc.). 

- O   desenvolvemento   das   capacidades   lingüísticas   e,   consecuentemente,   o 

 tratamento progresivo dos contidos responden a un modelo que esixe traballar en 

cada momento todos os aspectos implicados, aínda que con diferentes graos de 

amplitude e profundidade. 

- No desenvolvemento cognitivo do alumnado ten influencia decisiva, non só o 

estudo de contidos, senón tamén o exercicio da súa competencia lingüística,  de  

modo  que,  canto  máis  rica  sexa  a  expresión  lingüística  do alumnado, máis 

recursos e matices terá o seu pensamento, pois falar mellor implica pensar mellor. 

 

Dende  unha  perspectiva  inter  e  intradisciplinar,  o  transcurso  desta  materia materializarase 

mediante procedementos encamiñados ao desenvolvemento das habilidades lingüístico-comunicativas,  é  

dicir,  para  a  expresión  e  comprensión  oral  e  escrita  en contextos  sociais  significativos,  así  como  no  

ámbito  da  comunicación  literaria.  A adquisición e desenvolvemento destas habilidades implica a reflexión 

sobre os mecanismos de funcionamento da lingua e as súas condicións de uso e a adquisición dunha 

terminoloxía que permita a comunicación sobre a lingua. Así mesmo, a educación literaria implica a 

aplicación de coñecementos sobre o contexto histórico-cultural á lectura e interpretación de textos literarios. 

Da  mesma  maneira,  a  presentación  da  materia  dende  unha  perspectiva  inter  e intradisciplinar 

tamén se levará a cabo a través de actitudes e valores como o rigor e a curiosidade   científica;   a   

conservación   e   valoración   do   patrimonio   cultural,   artístico, institucional e histórico; a tolerancia 

respecto ás ideas, opinións e crenzas doutras persoas e sociedades;  a  valoración  e  defensa  da  paz  

mundial  e  da  sociedade  democrática,  e  a responsabilidade fronte aos problemas colectivos e o sentido da 

solidariedade. 

 

A concreción das experiencias de traballo na aula, dende un punto de vista teórico aberto  e  de  

síntese,  buscará  a  alternancia  entre  os  dous  grandes  tipos  de  estratexias: expositivas e de indagación. 

Estas estratexias se materializarán en técnicas como: 

- O diálogo. 

- O estudo dirixido. 

- A investigación bibliográfica. 

- O seminario. 

- A exposición oral. 

- A análise e comentario de textos. 
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- A paráfrase de textos. 

- O coloquio e o debate. 

- A declamación. 

- A dramatización. 

- A composición e redacción guiada. 

- O obradoiro literario. 

 

En síntese, proponse a utilización de varios métodos didácticos, mesturándoos: 

- Interrogativo: preguntar frecuentemente ao alumnado conforme avanzamos no desenvolvemento 

de cada unidade. É unha boa forma de coñecer o punto de partida e animalos a participar. 

- Indutivo:  partindo  da  análise  de  fenómenos  ou  manifestacións  particulares, chegamos á 

xeneralización. 

- Dedutivo: aplicar a fenómenos concretos proposicións de carácter xeral. 

- Investigativo: propiciar procesos de busca e elaboración de informacións para favorecer a 

construción de novos coñecementos. 

- Dialéctico: chegar a conclusións tras sucesivas fases de análise e síntese entre todos. 

 

 

13. ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINANZA-APRENDIZAXE. 

 

As actividades ou experiencias de aprendizaxe son o conxunto de tarefas ou actuacións de toda 

índole que o alumnado debe realizar para acadar os obxectivos previstos e  adquirir  os  contidos  

seleccionados.  É  importante  dispoñer  dun  amplo  e  variado repertorio de actividades para atender –sen 

dificultades engadidas– ao estilo e ao ritmo de aprendizaxe  de  cada  alumno  e  alumna.  Con  isto,  sen  

embargo,  non  se  pretende homoxeneizar os tempos de actividadee as tarefas propiamente ditas. Un 

mesmo tempo educativo pode e debe permitir a realización de actuacións diversas nun mesmo grupo de 

alumnos e alumnas. 

Para  a  selección  de  actividades  ou  experiencias  de  aprendizaxe  propóñense  os seguintes 

criterios operativos: 

- Validez; isto é, relación entre experiencia e conduta desexada. 

- Comprensividade; xa que os diferentes tipos de aprendizaxe esixen distintos tipos de experiencias. 

- Variedade; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaxe, ritmo de traballo, etc. 

- Adaptación ao nivel xeral do desenvolvemento individual e do grupo. 

- Estruturación en redes ou constelacións arredor dun plan xeral. 

- Continuidade dentro da mesma competencia; entre a experiencia escolar e a extraescolar, dentro do 

mesmo tempo escolar. 

- Relevancia para a vida cotiá do alumnado; xa que, xeralmente, este aprende para responder as súas 

necesidades. 

- Participación; a planificación conxunta evita a aprendizaxe parcial. 

 

Igual que os tempos, os agrupamentos e os espazos, as actividades tamén serán flexibles e de 

diversos tipos. Contemplaranse, así, actividades graduadas no seu nivel de dificultade e profundización, en 

función da propia evolución do alumno ao longo de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe, partindo 

sempre do xeral ao concreto, de forma que as actividades sexan o suficientemente doadas como para acadar 

o éxito e, a súa vez, o suficientemente  difíciles  como  para  que  supoñan  un  reto.  Neste  sentido  

podemos diferenciar varios tipos de actividades segundo a súa finalidade: 

1. Actividades previas de motivación. 

Tratan de coñecer as ideas, os intereses, as necesidades, etc., do alumnado sobre os contidos 

que se van traballar. Con estas suscítase a curiosidade intelectual e a participación de todos nas 

tarefas educativas. 

2. Actividades de desenvolvemento. 

Son aquelas que as unidades de programación prevén con carácter xeral para todo o 

alumnado. 

3. Actividades de reforzo. 

Para aqueles alumnos e alumnas cuxos ritmos de aprendizaxe sexan máis lentos (alumnado 

con necesidades educativas especiais) é imprescindible a programación de  actividades  de  
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reforzo  que,  de  acordo  coas  súas  características,  faciliten  o desenvolvemento das súas 

capacidades. 

4. Actividades de ampliación. 

Son aquelas que posibilitan ao alumnado seguir avanzando nos seus procesos de aprendizaxe 

unha vez que realizaron satisfactoriamente as tarefas propostas nunha unidade de programación. 

Deseñaríanse para alumnos e alumnas con ritmos de aprendizaxe “rápido”. 

5. Actividades de avaliación. 

O profesorado debe deseñar estas actividades, sen que poidan ser percibidas polo alumnado   

como   diferenciadas,   para   reaxustar   permanentemente   os   procesos educativos. 

6. Traballos monográficos, de investigación, proxectos ou outros de natureza análoga de 

carácter interdisciplinar, que impliquen a varios departamentos. 

Son aquelas que pretenden: 

- Desenvolver, aplicar e poñer en práctica as competencias básicas previstas para a Educación 

Secundaria Obrigatoria. 

- Amosar a consecución acadada dos obxectivos xerais da etapa. 

- Amosar os coñecementos adquiridos sobre varios temas ou materias. 

- Aplicar métodos e técnicas de traballo a través de contidos diversos que ilustren a súa 

asimilación. 

- Achegar ao alumnado a un modo de traballar metódico onde poder aplicar os procedementos 

e habilidades aprendidos en distintas materias. 

- Centrarse   na   indagación,   a   investigación   e   a   propia   creatividade, favorecendo a 

curiosidade e o interese na súa realización. 

A  súa  finalidade  non  é  estudar  un  novo  temario  ou  currículo,  e  as  súas 

características son: 

- Facilitar  e  estimular  a  busca  de  informacións,  a  aplicación  global  do coñecemento, dos 

saberes prácticos, capacidades sociais e destrezas, non necesariamente  relacionados  coas  

materias  do  currículo,  ao  menos  non todos eles. 

- Realizar algo tanxible (prototipos, obxectos, intervencións no medio natural, social  e  

cultural;  inventarios,  compilacións,  exposicións,  dixitalizacións, plans, estudos de campo, 

enquisas, recuperación de tradicións e lugares de interese, publicacións, etc.). 

- Elixir como núcleo vertebrador algo que teña conexión coa realidade, que dea  oportunidades  

para  aplicar  e  integrar  coñecementos  diversos  e  dea motivos para actuar dentro e fóra dos 

centros docentes. 

- Vivir a autenticidade do traballo real, seguindo o desenrolo completo do proceso, dende a súa 

planificación, distintas fases da súa realización e logro do resultado final. 

- Fomentar  a  participación  dos  estudantes  nas  discusións,  na  toma  de decisións  e  na  

realización  do  proxecto,  sen  perxuizo  de  que  poidan repartirse tarefas e 

responsabilidades. 

 

En conclusión, proponse unha metodoloxía activa e participativa, na que se utilizará   unha   

diversa   tipoloxía   de   actividades   (de   introducción-motivación,   de coñecementos   previos,   de   

desenvolvemento[de   consolidación,   funcionais   ou   de extrapolación, de investigación], de 

reforzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globais ou finais). O no soso enfoque metodolóxico 

axustarase aos seguintes parámetros:  

1.   Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar  cara  os  

resultados  de  aprendizaxe  de  máis  dunha  competencia  ao mesmo tempo. 

2.   A  acción  docente  promoverá  que  o  alumnado  sexa  capaz  de  aplicar  as aprendizaxes 

nunha diversidade de contextos. 

3.   Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización de tarefas que supoñan un reto e 

desafío intelectual para os alumnos e alumnas. 

4.   Deséñanse  tarefas  e  proxectos  que  supoñan  o  uso  significativo  da  lectura, escritura, TIC e 

a expresión oral mediante debates ou presentacións orais. 

5.   A actividade de clase favorecerá o traballo individual, o traballo en equipo e o traballo 

cooperativo. 

6.   Procurarase organizar os contidos en torno a núcleos temáticos próximos e significativos. 

7.   Procurarase  seleccionar  materiais  e  recursos  didácticos  diversos,  variados, interactivos e 
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accesibles, tanto no que se refire ao contido coma ao  soporte. 

 

14. AGRUPAMENTOS DE ALUMNOS E ALUMNAS. 

 

Poderanse   realizar   diferentes   variantes   de   agrupamentos,   en   función   das necesidades do 

alumnado e á heteroxeneidade das actividades de ensinanza/aprendizaxe. 

 Así, partindo do agrupamento máis común (grupo-clase), e combinado co traballo individual, 

acudirase ao pequeno grupo cando se queira buscar o reforzo para o alumnado cun ritmo de aprendizaxe 

máis lento ou a ampliación para aqueles que amosen un ritmo de aprendizaxe máis rápido; aos grupos 

flexibles cando así o requiran as actividades concretas ou cando se busque a constitución de equipos de 

traballo nos que o nivel de coñecemento dos  seus  membros  sexa  diferente  pero  exista  coincidencia  en  

canto  a  intereses;  ou  á constitución de talleres, que darán resposta a diferentes motivacións. En calquera 

caso, cada profesor decidirá, á vista das peculiaridades e necesidades concretas dos seus alumnos e alumnas, 

o tipo de agrupamento que considere máis operativo. 

 

 
 

MODALIDADE DE 

AGRUPAMENTO 

 

NECESIDADES QUE CUBRE 

 

Traballo individual 
- Actividades de reflexión persoal. 

- Actividades de control e avaliación. 

 

 

Pequeno grupo (apoio) 

- Reforzo para alumnos e alumnas con ritmo 

máis lento. 

- Ampliación  para  alumnos  e  alumnas  con 

ritmo máis rápido. 

- Traballos específicos. 
 
 
Agrupamento flexible 

Respostas puntuais a diferenzas en: 

- Nivel de coñecementos. 

- Ritmo de aprendizaxe. 

- Intereses e motivacións. 

 

Talleres 

- Resposta puntual a diferenzas en intereses e 

motivacións,   en   función   da   natureza   das 

actividades. 

 

Polo  seu  valor  intrínseco  no  fomento  da  adquisición  e  o desenvolvemento  de habilidades 

como a autonomía, a toma de decisións responsable e o traballo en equipo, é importante que se conformen 

grupos de traballo heteroxéneos para realizar tarefas cooperativas.  Antes  de  inicialos,  é  imprescindible  

que  se  proporcionen  ao  alumnado ferramentas que lles axuden a organizar o traballo de maneira autónoma 

e consensuada: distribuír roles en función das habilidades e intereses, establecer prazos, realizar propostas, 

debatelas despois dunha escoita activa utilizando argumentos, tomar decisións, consensuar propostas, elixir 

os materiais necesarios e transformar as propostas en produtos concretos. Todo isto obrigará ao alumnado a 

reflexionar sobre a súa propia aprendizaxe, fomentará a convivencia  e  potenciará  unha  das  ferramentas  

máis  potentes  e  produtivas  para  a aprendizaxe: a ensinanza entre iguais.  

 

 

 

 

15. ORGANIZACIÓN DO ESPAZO. 

 

O  espazo  deberá  organizarse  en  condicións  básicas  de  accesibilidade  e  non discriminación 

necesarias para garantir a participación de todos o alumnado nas actividades da aula e do centro. Dita 

organización irá en función dos distintos tipos de actividades que se poden levar a cabo e en función das 

normas expostas no protocolo COVID 19: 
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-Dentro da aula: a disposición espacial segue o establecido no protocolo COVID 19. 

 

-Fóra da aula: xardín do centro.  

 

 

16. MATERIAIS E RECURSOS 

 

Os  criterios  de  selección  dos  materiais  docentes  curriculares  que  adopten  os equipos docentes 

axústanse a un conxunto de criterios homoxéneos que proporcionan resposta efectiva ás propostas xerais de 

intervención educativa e ao modelo antes exposto. De  tal  modo,  establécense  oito  criterios  ou  directrices  

xerais  que  axudan  a  avaliar  a pertinencia da selección: 

 

1.   Adecuación ao contexto educativo do centro. 

2.   Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados da programación. 

3.   Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, presenza dos diferentes 

tipos de contido e inclusión de temas transversais. 

4.   Acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á 

lóxica interna de cada materia. 

5.   Adecuación aos criterios de avaliación do centro. 

6.   Variedade  das  actividades,  diferente  tipoloxía  ea  súa  potencialidade  para  a 

atención ás diferenzas individuais. 

7.   Claridade e amenidade gráfica e expositiva. 

8.   Existencia doutros recursos que facilitan a tarefa educativa. 

 

Entre os recursos didácticos, o profesor poderá utilizar os seguintes: 

 

-Libro de texto: é indispensable que o alumnado dispoña do libro de texto fixado polo 

departamento. Debe asistir a clase con ele dispoñer do mesmo na súa casa para o estudo e a 

realización das tarefas que,  a partir do libro, se sinalen. 

 

1º ESO: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Oxford. Inicia Dual. 

2º ESO: Lengua y Literatura. Edtitorial Santillana. Serie Comenta. 

3º ESO: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Oxford. Inicia Dual. 

4º ESO: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Santillana. Serie Comenta. 

 

-Material de reprografía: o carácter da materia e o tratamento metodolóxico impoñen  o  uso  

constante  dunha  gran  variedade  de  textos  para  análise  e comentario, materiais que se obterán 

por reprografía (textos, gráficos, cadros, táboas, etc.) 

–A  explicación  do  profesor  cando  sexa   estritamente   necesaria;   senón  é imprescindible, 

mellor que os propios alumnos e alumnas vaian progresando na autoaprendizaxe. 

–Debate,  como  ferramenta  que  estimula  o  seu  interese  e  capacidade  de reflexionar, relacións, 

consolidar coñecementos, recapitular, ordenar, respectar opinións, e sacar conclusións. 

–Noticias  e  artigos  de  xornais:  a  través  destes  textos  preténdese  achegar  ao alumnado  o  

coñecemento,  comprensión  e  análise  de  noticias  e  temas  de actualidade, o que lles permitirá 

ser críticos ante a realidade que nos rodea. 

– Libros de lectura. A pretensión dos mesmos é achegar ao alumnado o mundo dos  libros  a  

través  de  textos  atractivos,  de  modo  que  a  súa  lectura  sexa interesante  e  placentera  e  se  

vaia  desenvolvendo  neles  certa  afección  pola mesma. Así, partirase de libros de lectura 

próximos aos intereses e expectativas dos  alumnos  (literatura  xuvenil),  para  continuar  a  nosa  

andadura  lectora achegando o alumnado a determinados textos clásicos adaptados a súas idades. 

Todo libro traballado será obxecto de observación, de reflexión e de crítica na aula. 

–Ademais destas lecturas, que son de carácter obrigatorio, o alumnado poderá ler, cada un dos 

trimestres, outras obras opcionais, seleccionadas de entre unha relación de títulos propostos a 

principios de curso. 

–Visionado de programas de televisión sobre temas de interese social, histórico, antropolóxico, etc., 
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que poidan sentar as bases para o debate posterior. 

–Proxección e comentario de películas. 

–Dependendo  do  contido  de  cada  unidade  didáctica,  usaranse  tamén  como material de traballo 

en clase: 

 

 Materiais de anclaxe, reforzo e profundización. Exercicios e actividades propostos no 

libro de texto citado anteriormente, así como aqueles que considere oportuno o 

docente, que este constrúa e que presente a través de materiais reprográficos, da 

páxina web do centro e do material adicional como os CD Recursos interactivos, CD 

audio, CD Banco de actividades, CD Programación. 

 Materiais de investigación e consulta: utilizaranse os existentes no  centro (biblioteca  

de  aula,  biblioteca  do  centro,  sala  de  informática,  sala  de audiovisuais, 

reprodutores de vídeo e audio, documentais culturais, música, transparencias, 

diapositivas, etc. Entre estes materiais poderían atoparse os seguintes libros: 

 

-L. GÓMEZ  TORREGO: Ortografía del uso del español actual, Madrid, SM, 2000. 

-L. GÓMEZ TORREGO: Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 2007. 

-L. GÓMEZ  TORREGO:  Análisis  sintáctico,  teoría  y  práctica,  Madrid,  SM, 

2002. 

-S.  ULLMANN.  Semántica.  Introducción  a  la  ciencia  del  significado,  Madrid, 

Taurus, 1991. 

-O. LOUREDALAMAS  L: Introducción a la  tipología  textual.  Madrid, 

ArcoLibros, 2004. 

-K. SPANG: GÉNEROS LITERARIOS,  MADRID, SÍNTESIS, 

1993.DICCIONARIO. VV. AA. 

-DICCIONARIO CLAVE, SM, 2006. 

 

–Uso   das   fichas   de   traballo,   actividades   interactivas,   animacións,   vídeos, autoavaliacións,  

etc.,  como  ferramentas  que  permiten  atender  diferentes necesidades e con distintos fines: 

 

 Reforzar e consolidar os conceptos e aprendizaxes básicos. 

 Ampliar contidos e afondar neles. 

 Desenvolver os estándares máis procedimentais do currículo, como a escoita activa, empatía, 

o debate, a través de tarefas competenciais próximas aos intereses do alumnado. 

 Investigar  sobre  problemas  reais  asociados  a  través  da  Aprendizaxe Baseada en 

Problemas (PBL). 

 Activar estratexias e mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios e  non 

literarios afíns á materia: buscar información, interpretar e relacionar datos, e reflexionar 

sobre o contido e a forma. 

 

–Uso habitual das TIC. Entre outras, recomendamos as seguintes dirección web: 

 

 www.e-vocacion. Santillana 

 www.oxfordpremium.es 

 http://www.librosvivos.net 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua 

 http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos 

 http://www.cervantesvirtual.com 

 http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm 

 http://www.rae.es 

 https://lclcarmen3.wordpress.com/ 

 https://dientedeleon.blogspot.com 

 

 

 

  

http://www.rae.es/
https://lclcarmen3.wordpress.com/
https://dientedeleon.blogspot.com/
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17. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

A  Educación  Secundaria  Obrigatoria  organízase  de  acordo  cos  principios  de educación común 

e de atención á diversidade dos alumnos e alumnas. Por isto, a atención á diversidade debe converterse nun 

aspecto esencial da práctica docente diaria. 

O feito diferencial que caracteriza á especie humana é unha realidade insalvable que condiciona 

todo proceso de ensinanza-aprendizaxe. En efecto, os alumnos son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo 

de aprendizaxe, coñecementos previos, experiencias, etc. Todo o que sitúa aos docentes na necesidade de 

educar en e para a diversidade. 

A expresión “atención á diversidade” non fai referencia a un determinado tipo de alumnos e 

alumnas (problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas ou sensoriais, etc.), senón  a  todos  os  

escolarizados en  cada  clase  do  centro  educativo.  Isto  supón  que  a resposta  á  diversidade  do  

alumnado  debe  garantirse  dende  o  mesmo  proceso  de planificación educativa. De aí que a atención á 

diversidade se articule en todos os niveis (centro, grupo de alumnos y alumno concreto). 

 

17.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES. 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un dos puntos más 

importantes na ESO. A profesora aportará o material necesario para reforzar na aula todos aqueles 

contidos nos que o alumnado presente dificultade. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das catro habilidades 

básicas (ler, escribir, falar e escoitar). Estas actividades permiten establecer plans de traballo individual 

ou colectivo sobre contidos e problemas diversos (de ortografía, gramática, redacción ...).  

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que se 

consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte imprescindible para 

aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento das capacidades básicas: compresión 

verbal, razoamento lóxico, procura e selección de información e avaliación crítica da mesma. Estes 

contidos mínimos deberán ser postos en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen 

no proceso de aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas tanto ao 

método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual co traballo 

 en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado adquira os 

mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos traballados. 

 O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades específicas de apoio 

educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas condicións: 

Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do desenvolvemento. 

Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

Altas capacidades intelectuais. 

Incorporación tardía ao sistema educativo. 
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Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento diferenciado. 

 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade 

e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 86/2015, que regula o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia. 

 

A) Identificación do alumnado con NEAE. 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase dos seguintes 

instrumentos: 

Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

B) Principio reitor de NEAE. 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo guiarase polos 

principios de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na medida do posible, a atención a 

este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario habitual de clase. Por inclusión efectiva 

enténdese aquela que vai máis aló da mera presencia física do alumno cos seus compañeiros, poñendo á 

súa disposición os recursos necesarios para que poida sacar o maior proveito posible das clases e 

acceder ao desenvolvemento das súas competencias en condicións de igualdade co resto dos 

compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de cada caso, as 

características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o apoio do departamento de 

Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención individualizada do alumno con NEAE fóra 

da aula, seguindo pautas consensuadas co departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na 

presenza dun profesor de apoio na aula. 

 

C) Medidas de atención ao alumnado con NEAE. 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de apoio 

educativo poderanse aplicar algunhas das seguintes: 

 

Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de acceso ao 

currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade física ou sensorial, cando 

esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos didácticos ou a realización de tarefas. Estas 

adaptacións poderán consistir en cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, 

cambios no formato dos recursos didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos 

prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. Neste sentido, 

aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC.  

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE imposibiliten a 

consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a etapa. Estas adaptacións 

levaranse a cabo seguindo o procedemento que estableza a Consellería de Educación no seu 

momento. Realizaranse procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias; a 

avaliación continua e a promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos obxectivos, 

contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e instrumentos de avaliación 

previstos para esta materia, así como a utilización de material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de ferramentas para 

prestar o apoio educativo que poida precisar un alumno, fóra da aula e do horario de clase, cando 

as súas necesidades educativas poidan ser atendidas por esta vía. 

 

 

A competencia comunicativa dos alumnos e alumnas nestes niveis é moi variada e, por  tanto,  

resulta  difícil  establecer  os  coñecementos  previos  en  moitas  actividades  de comprensión e produción de 
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textos. Por iso, no proceso de ensinanza-aprendizaxe debe sempre fomentarse o traballo autónomo de lectura 

de textos variados, a comprensión mediante resumos e fichas e a produción de textos, suxerindo redaccións 

que lles poñan en contacto co mundo real: notas, cartas, artigos periodísticos, traballos monográficos, etc. 

No noso caso, a atención á diversidade contémplase en tres niveis ou planos: na 

programación, na metodoloxía e nos materiais. 

 

a) Atención a diversidade na programación. 

Un   dos   obxectivos   principais   dunha   ensinanza   de   calidade   é   ofrecer   un achegamento á 

propia realidade do alumnado, tanto ao seu entorno como ás súas propias aspiracións, capacidades e 

intereses. Isto é particularmente relevante nesta materia, moi marcada polas distintas personalidades dos 

propios alumnos e pola diferente percepción do medio social que estes teñen dunhas e outras rexións e 

dunhas e outras entornas socioeconómicas, culturais, etc. 

Ademais, o alumnado non ten un nivel de coñecementos homoxéneo. Nuns casos  hai  diferenzas  

moi  marcadas  no  seu  nivel  lingüístico,  o  que  provoca obstáculos  á  hora  de  entender  os  

conceptos,  especialmente  os  de  grande abstracción. 

 

Na  programación  tivéronse  en  conta  varios  criterios  para  atender  a diversidade do alumnado: 

–   A   programación   de   procedementos   e   actividades   encamiñados   ao desenvolvemento  da  

competencia  falada  e  escrita  é  cíclica  en  todos  os niveis; de maneira que en cada nivel superior 

empézase traballando contidos conceptuais   programados   nos   cursos   anteriores,   para   partir   dos 

coñecementos previos do alumnado. 

 

–   A secuenciación en orden crecente de dificultade, de maneira que todos os alumnos  e  alumnas  

poidan  adquirir  as  habilidades  lingüísticas  que  lles permitan promocionar ao nivel seguinte. 

 

–   A programación de actividades de repaso e a inclusión de actividades de reforzo para cada unha das 

unidades didácticas traballadas. 

 

Por todo isto, a programación terá en conta que non todos os alumnos e alumnas adquiren ao mesmo 

tempo e coa mesma intensidade os contidos tratados. Por iso debe estar deseñada de modo que asegure 

un nivel mínimo para todo o alumnado ao final da etapa, permitindo á vez que os alumnos ou alumnas 

máis avantaxados poidan ampliar os seus coñecementos máis alá dese mínimo común. 

Estes obxectivos acádanse mediante a presentación das unidades en dous niveis.  Nun  primeiro  

nivel  proporanse  as  ideas  xerais  e  básicas  sobre  o  tema concreto, para pasar, nun segundo nivel de 

afondamento, ao estudo de temas máis concretos. O primeiro nivel debería ser asimilado por todos os 

alumnos, en tanto que  os  contidos  do  segundo  nivel  poden  ser  traballados,  máis  ou  menos 

profundamente, segundo as capacidades de cada alumno en concreto. En moitos casos  será  interesante  

propoñer  aos  alumnos  e  alumnas  que  así  o  requiran actividades propias de investigación sobre 

temas que sexan do seu interese e da súa capacidade específicos. 

Finalmente,  as  actividades  de  cada  unidade  tamén  deben  reflectir  esta diversidade.  Unha  serie  

de  actividades  servirán  para  comprobar  o  grado  de comprensión dos contidos básicos por parte do 

alumno e corrixir os contidos mal aprendidos. Outras actividades deberán comprobar a capacidade de 

xuízo crítico e de análise de problemas por parte dos alumnos, e permitirán unha avaliación a distintos 

niveis. 

 

b) Atención a diversidade na metodoloxía. 

A atención á diversidade está contemplada tamén na metodoloxía e nas estratexias didácticas 

concretas que van aplicarse na aula. Estas estratexias son de dous tipos: 

 

– Unha estratexia expositiva nos contidos básicos. O obxectivo é asegurarnos de 

que eses contidos básicos son comprendidos por todos os alumnos e alumnas, definindo claramente o 

nivel que se quere acadar. 

 

– Unha estratexia indagatoria no caso dos contidos específicos, que permita ao 

alumnado profundizar nas súas investigacións segundo sexan as súas distintas capacidades e intereses. 
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Dende a metodoloxía aténdese á diversidade de varios modos: 

 

–   Partindo da competencia lingüística do alumnado mediante a realización de actividades previas ao 

inicio de cada unidade didáctica. 

 

–   Propoñendo pautas e modelos nas actividades de expresión e comprensión que encoucen, de maneira 

efectiva, a realización do traballo proposto. 

–   Realizando actividades que sirvan de modelo ás propostas nos distintos materiais utilizados polo 

alumno. 

 

c) Atención a diversidade nos materiais utilizados. 

 

Como material esencial utilizarase o libro de texto. O uso de materiais de reforzo ou de ampliación, 

tales como as fichas de consolidación e de afondamento que o profesor pode atopar nos recursos web das 

editoriais traballadas e outras atractivas para o alumnado, que permitan atender á diversidade en función 

dos obxectivos que se queiran trazar. 

De maneira máis concreta, especifícanse a continuación os instrumentos para atender á 

diversidade de alumnos e alumnas que se contemplan:  

–   Variedade metodolóixca. 

–   Variedade de actividades de reforzo e afondamento. 

–   Multiplicidade de procedementos na avaliación da aprendizaxe. 

–   Diversidade de mecanismos de recuperación. 

–   Traballo en pequenos grupos.  

–   Traballos voluntarios. 

 

Estes instrumentos poden  completarse  con  outras medidas que  permitan unha adecuada atención 

da diversidade, como: 

–   Levar a cabo unha detallada avaliación inicial. 

–   Favorecer a existencia dun bo clima de aprendizaxe na aula. 

–   Insistir nos reforzos positivos para mellorar a autoestima. 

–  Aproveitar  as  actividades  fóra  da  aula  para  lograr  unha  boa  cohesión  e integración do 

grupo. 

Se   todas   estas   previsións   non   fosen   suficientes,   haberá   que   recorrer   a procedementos  

institucionais,  imprescindibles  cando  a  diversidade  ten  un  carácter extraordinario, como poidan ser 

significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, ou dificultades orixinadas 

por incapacidade física ou psíquica. 

Por outra parte, ao alumnado con dificultades necesidades educativas especiais, que lles impidan 

seguir o desenvolvemento normal do proxecto curricular, previo informe psicopedagóxico do 

Departamento de Orientación, elaboraríaselles, coa necesaria asesoría do mesmo, a adaptación curricular 

necesaria no referido a: 

–   Adaptación de obxectivos e contidos. 

–   Gradación de criterios e procedementos de avaliación. 

– Metodoloxía. 

–   Elección de materiais didácticos. 

–   Agrupamentos. 

– Organización espacio-temporal. 

–   Programas de desenvolvemento individual. 

–   Reforzos ou apoios. 

–   Adaptación ao ritmo de aprendizaxe do alumnado. 

 

 

Algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado da ESO, para o ano académico 2021-

2022 son as seguintes: 

 

1º ESO. 

-Pendente da recollida de datos na avaliación inicial. 
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-Pendente valorar exención de francés. 

 

2º ESO. 

-Exencións de Francés. 

-Reforzo en Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas. 

 

3º ESO. 

-Exencións de Francés. 

-Reforzo en Lingua galega, Lingua Castelá e Matemáticas. 

 

4ºESO: 

- Alumno con fragmentación. 

- Alumnos/as con reforzo en Lingua Castelá e Lingua Galega. 

  

  

18. AVALIACIÓN. 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria debe 

reunir estas propiedades: 

a.  Ser continua, porque debe atender á aprendizaxe como proceso, contrastando diversos momentos 

ou fases. 

b.  Ter carácter formativo, porque debe ter un carácter educativo  formador e ten que ser un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensinanza como dos procesos de aprendizaxe. 

c. Ser integradora, porque atende á consecución do conxunto dos obxectivos establecidos para a etapa 

e do desenrolo das competencias correspondentes.  

d. Ser individualizada, porque se centra na evolución persoal de cada alumno. 

e. Ser cualitativa, na medida que aprecia todos os aspectos que inciden en cada situación  particular  e  

avalía  de  maneira  equilibrada  diversos  aspectos  do alumnado, non so os de carácter cognitivo. 

 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, tres avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados pola xefatura 

de estudos, habitualmente coincidindo coa fin de cada trimestre natural. Isto supoñerá a revisión e 

avaliación tamén do proceso de ensinoaprendizaxe e conseguintemente a elaboración de propostas de 

mellora. Por último, unha avaliación extraordinaria no mes de setembro. 

 
18.1. AVALIACIÓN INICIAL. 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de 

coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta avaliación inicial non consistirá 

nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha 

visión ou máis completa posible das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os obxectivos 

marcados para a mesma materia no final da ESO, salvo no caso de alumnado con necesidades 

educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de Orientación. Neste caso, o deseño 

das probas de avaliación inicial será consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e interpretación de 

textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co 

profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de investigación 

ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse algunhas das medidas 

que se detallan a continuación: 
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A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas nos 

alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar debilidades 

detectadas na avaliación inicial. 

Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás 

necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, con 

actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do teleensino para a 

realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, 

orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir as carencias detectadas. 

 
18.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 
1º DE ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais. 

B1.2. Valorar a importancia da conversa na vida social practicando actos de fala (contando, describindo, opinando, dialogando, etc.), en situacións 
comunicativas propias da actividade escolar. 

B1.3. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das producións orais 
propias e alleas, así como os aspectos prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

B1.4. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

B1.5. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, a expresión verbal 
e non verbal, e a representación de realidades, sentimentos e emocións. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

B2.3. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a 
composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 

B3.2. Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en formato dixital, para resolver dúbidas en relación ao 
manexo da lingua e para enriquecer o propio vocabulario. 

B3.3. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na organización 
do contido do discurso. 

B3.4. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

B3.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

B3.6. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade do centro docnete e do ámbito social do alumnado. 
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1º DE ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión 
que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

 

 

2º DE ESO 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 

afeccións, amosando interese pola lectura. 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. 

B1.4. Comprender o sentido global de textos orais. 

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

B2.3. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 

B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

B3.3. Comprender e valorar as relacións de igualdade e de contrariedade que se establecen entre as palabras e o seu uso no discurso oral e escrito. 

B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra no texto: metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso. 

B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

 B3.7. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade galega 

B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e 
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2º DE ESO 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 

afeccións, amosando interese pola lectura. 

utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 

afeccións, amosando interese pola lectura. 

B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do sentimento 

humano, analizando e interrelacionando obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as épocas. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e 

diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

 

3º DE ESO 
Criterios de avaliación 3º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. 

B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das producións 

orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.).  

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

B1.6. Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e conversas espontáneas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos a través dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas de 

acordo ou desacordo, respectando en todo momento as opinións das demais persoas. 

 B2.4. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados.  

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

 B2.7. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento persoal. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a explicación 

dos usos da lingua. 
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Criterios de avaliación 3º ESO 

B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non flexivas. 

B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da oración 

simple. 

B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple. 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso. 

 B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e léxicas, a estrutura 

e a disposición dos contidos en función da intención comunicativa. 

B3.8. Coñecer a realidade plurilingüe de España, a distribución xeográfica das súas linguas e dos dialectos, as súas orixes históricas e algúns dos 

seus trazos diferenciais. 

B3.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e 

utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas 

afeccións, amosando interese pola lectura. 

B4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas 

aos propios gustos e ás propias afeccións, contribuíndo á formación da personalidade literaria. 

 B4.3. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do sentimento 

humano, analizando e relacionando obras literarias, musicais e arquitectónicas, e personaxes, temas, etc. de todas as épocas. 

B4.4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e 

diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da autor/a, 

relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos socioculturais e literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a evolución dalgúns 

tópicos e formas literarias, e expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.  

B4.7. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas, para realizar un traballo educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema 

do currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información.  

 

4º DE ESO 
Criterios de avaliación 4º ESO 

    

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 
  

 B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.    

   

   
 

 B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo.    

   
 

B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 
    

B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente as producións orais propias e alleas, así como os aspectos    
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Criterios de avaliación 4º ESO 
    

prosódicos e os elementos non verbais (xestos, movementos, ollada, etc.).    
 

 B1.5. Valorar a lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir coñecementos, ideas e 

sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 
   

   

   

   

  
 

 B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou informais, de xeito individual ou en grupo.    

   
 

B1.7. Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade educativa, 

tanto espontáneas como planificadas, e nas prácticas discursivas orais propias dos medios de comunicación 
 

B1.8. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o desenvolvemento progresivo das 

habilidades sociais, a expresión verbal e non verbal, e a representación de realidades, sentimentos e emocións. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos    

   

   
 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en diferentes soportes e formatos.    

   
 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos ou obras literarias a través dunha 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando sempre as opinións dos demais. 
   

   

   
 

 B2.4. Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou de calquera outra fonte de información impresa 

en papel ou dixital, integrándoos nun proceso de aprendizaxe continua.     

 B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados.    

   
 

 B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso.    

  

  
 

 B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas de adquisición das aprendizaxes e como 

estímulo do desenvolvemento persoal. 
   

   

   

   
 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 
  

B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren determinadas categorías gramaticais en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen, con especial atención a adxectivos, determinantes e pronomes. 
   

   
 

B3.2. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 
   

   
 

B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e sufixos, e as súas posibilidades de combinación 

para crear novas palabras, identificando os que proceden do latín e do grego. 
   

   
 

B3.4. Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións en función da intención comunicativa do discurso 

oral ou escrito onde aparecen. 
  

  

  
 

B3.5. Usar correcta e eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en formato dixital, 

para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para progresar na aprendizaxe autónoma.   

 B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para recoñecer a estrutura das oracións   
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Criterios de avaliación 4º ESO 
    

compostas. 

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de comprensión e expresión de textos orais e 

escritos e para a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 
   

   
 

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás estruturas expositivas e 

argumentativas, para utilizalas nas súas producións orais e escritas. 
  

  
 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os conectores textuais e os 

principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos.   

B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais, valorando a importancia de 

utilizar o rexistro adecuado a cada momento.   

B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.   

B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de 

textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a 

produción de textos.   

Bloque 4. Educación literaria 
 

B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de todos os tempos e da 

literatura xuvenil.   

B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes. 
  

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e 

como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios.   

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da 

autor/a, o tema e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o seu contido co contexto sociocultural e 

literario da época, ou doutras épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

  

  
 

 B4.5. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e 

creativa. 
  

  
 

B4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un traballo educativo en soporte 

impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando 

as tecnoloxías da información. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

En todos os niveis (1º, 2º, 3º e 4º) a porcentaxe correspondonte a cada bro que de contidos e a que segue: 

 

Estándares dos bloques de 

contidos 

PROCEDEMENTO/ 

Instrumento 

% na nota das 

Avaliacións 

ESCOITAR: LCLB1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

Proba escrita de comprensión 
oral e rexistro cuantitativo. 
Observación e rexistro 
Cualitativo 

20% 

 

FALAR: 1.4.1., 1.5.1. Observación e rúbrica de 
expresión oral.:  

LER: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Proba escrita de comprensión 
lectora e rexistro cuantitativo. 
Observación e rexistro 
cualitativo. 

 

20% 

 

ESCRIBIR:2.3.1., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Producións textuais 
individuais e rúbrica. 
Produción textos nos exames 

 

COÑECEMENTO DA LINGUA: 3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 3.2.1., 3.3.1., 3.4.1., 3.5.1., 3.6.1., 3.7.1. 

 Exames e rexistro 
cuantitativo das notas. 

 

30% 

EDUCACIÓN LITERARIA: 4.1.1., 4.2.2., 4.3.2. 

Inclue os libros de lectura obrigatoria 

 

Exames e probas de lectura 
Traballos individuais ou en grupo 

30% 

 

 

Concretando, en cada avaliación, a ponderación farase así:  

 

EXAMES:  2 

COMPETENCIAS CLAVE: 
CCL, CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CD, 
CSC 

 

 

 

 

45% 

TRABALLOS OU TAREFAS (2) E 

PROBA DE LECTURA OBRIGATORIA 

(1) 
 

COMPETENCIAS CLAVE: 
CCL, CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CD, 
CSC 

 

45% 

PRODUCIÓN, AUTOAVALIACIÓN, 

COAVALIACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE:CCL, 
CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CSC, CD 

 

 

 

 

10% 

Realizaranse dous EXAMES por trimestre 
onde o alumnado debe demostrar os 
coñecementos lingüísticos e literarios, as 
súas capacidades, así como os seus recursos 
expresivos.  
 
As probas, que avaliarán diversas 

competencias, serán individuais  e indicarase 
a cualificación numérica de cada cuestión. 

-Lecturas obrigatorias (CCL, CCEC, CAA)  
-Comentarios de textos: imaxes, 
publicidade, literarios e/ou lingüísticos orais 
e escritos. (CD, CMCCT, CCL, CCEC, CAA, 
CSIEE) 
-Textos de creación persoal (CCL, CCEC, 
CAA, CSIEE) 

-Traballos de investigación individuais e/ou 
en grupo (CD, CSC, CMCCT) 
-Exposicións orais e debates (CCL, CSC, 
CSIEE, CAA, CD) 
-Dramatizacións e recitais. (CCL, CCEC, 
CSC, CAA, CSIEE, CD) 
 

-Traballo en aula e en casa rexistrado no 
CADERNO DE AULA coa debida 
autoavaliación das actividades (CCL, 
CAA, CSIEE, CMCCT) 
-Participación activa no traballo 
desenvolvido na aula.(CSC, CSIEE, 
CAA) 

-Respecto ás normas de intervención 
oral e ao traballo en equipo.(CSC, 
CSIEE, CAA) 
-Uso axeitado do material: libros, 
ordenadores, caderno, dicionarios…(CD, 
CAA, CSIEE) 
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Ademais, o alumnado poderá ler dous libros optativos por avaliación cos que poderá acadar 

un punto a maiores como máximo na súa nota global da avaliación. Así mesmo, a participación do 

alumnado en actividades e concursos organizados desde o Departamento de Lingua e Literatura 

Castelá, o de Lingua e Literatura Galega así como desde a Biblioteca, terán unha valoración 

positiva na nota da materia. Enténdense que estas actividades e concursos teñen como obxectivo o 

desenvolvemento da compentencia lingüísitca, incidindo polo tanto na adquisición de estándares de 

aprendizaxe propios da materia de Lingua Castelá e Literatura. 

 
18.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado debe recibir pautas claras sobre como se vai 

avaliar. O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación expresarase, en cada un dos 

trimestres e ao rematar o curso mediante unha escala de cualificación (de un a dez) que terá como 

referente os estándares descritos previamente e que estará de acordo coas seguintes normas de 

cualificación: 

1. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 

procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer 

información relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos 

obxectivos xerais que serven de referente para todas as áreas da ESO. Para iso na 

valoraranse os estándares seguindo o baremo aprobado polo Departamento en 

setembro de 2021. 

 

2. En todas as probas e traballos escritos valorarase a expresión escrita até 2 

puntos por estes aspectos: presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso 

correcto dos procedementos de coherencia e cohesión (conectores apropiados, 

puntuación…) e corrección ortográfica.  

 

3. As correccións que realice o profesor/a sobre as tarefas, exercicios e traballos dos 

alumnos/as serán coñecidas por estes sempre que sexa posible; para isto o 

profesor/a mostrará os exercicios unha vez corrixidos. Esta norma considérase de 

obrigado cumprimento no caso das probas obxectivas. 

 

4. A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en función da seguinte 

porcentaxe: 

 1ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

 2ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

 3ª AVALIACIÓN: 40% DA NOTA 

 

O profesorado do Departamento de Lingua Castelá e Literatura informará ao 

alumnado da nota obtida en cada avaliación: 

 

a) No caso de facerse recuperacións das avaliacións  e de que o alumnado 

adquirise un resultado positivo nestas, a media da avaliación ordinaria de 

xuño efectuarase coa nota obtida nas probas de recuperación. 

 

b) No caso de facerse recuperacións das avaliacións e de que o alumnado 

adquirise un resultado negativo inferior ao das avaliacións, a media da 

avaliación ordinaria de xuño efectuarase coa nota da avaliación para 

favorecer ao alumnado. 

 

 

5. Os alumnos e as alumnas cuxa media global das tres avaliacións non sexa 

cinco ou superior a cinco, terán que facer unha recuperación na última semana do 

curso, mediante a realización dunha proba obxectiva que incluirá preguntas 

relativas aos contidos tratados nos tres trimestres. Pero, dado que non hai tempo para 

facer probas de comprensión e expresión oral, o baremo de cualificación do exame 
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será o seguinte: 

 

Estándares 1º e 2º ESO 3º e 4º ESO 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua  30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 

 

Na nota da avaliación ordinaria de xuño do alumnado que teña que realizar a 

recuperación, terase en conta as tareas e/ou proxectos realizados en cada 

avaliación. Polo tanto, a nota da avaliación ordinaria de xuño farase en función da 

seguinte porcentaxe: 

 

● PROBA OBXECTIVA: 70% da nota. 

● TAREFAS/PROXECTOS: 30% da nota. 

 

O profesorado do Departamento de Lingua Castelá e Literatura, despois da 3ª 

avaliación elaborará un informe individualizado de cada alumno/a, cuxa media 

global das tres avaliacións non sexa 5 ou superior a cinco,  no que se especificarán os 

seguintes datos: 

 

a) Os contidos e/ou estándares de aprendizaxe que terán que ser recuperados. 

b) Os procedementos de recuperación que se empregarán. 

c) Os criterios de cualificación para o cómputo da nota da avaliación ordinaria de 

xuño.  

 

6. O alumnado, cuxa media global das tres avaliacións non sexa superior a 

cinco, durante a avaliación ordinaria  (as dúas últimas semanas do curso, 

aproximadamente cinco/seis sesións) recibirá explicacións teóricas sinxelas de 

repaso de contidos de coñecemento da lingua, educación literaria e de comprensión e 

composición escrita de textos. Ademais,  realizará tarefas de reforzo e 

profundización dos contidos que se centrarán na lectura e análise e composición de 

textos literarios e non literarios, na identificación e análise de unidades lingüísticas 

(clases de palabras) así como na análise e idenfiticación de sintagmas e oracións.  

 

7. O alumnado, cuxa media global das tres avaliacións sexa superior a cinco, 

durante a avaliación ordinaria (as dúas últimas semana do curso, 

aproximadamente cinco/seis sesión) realizará  unha tarefa creativa que pode 

consistir: na lectura dun libro (elixido polo alumnado en acordo co profesor e/ou 

profesora) e composición dun texto oral, escrito e/ou visual (un híbrido de imaxes e 

textos) a partir do mesmo (por exemplo: fanfiction, vídeo reseñas, lapbooks, 

entrevistas de autor…); na composición de diversos textos das diferentes 

modalidades discursivas traballadas ao longo do curso; creación de podcasts; 

elaboración dun xornal… Esta tarefa será avaliada mediante unha rúbrica de 

avaliación que pode incrementar ata un punto a nota da avaliación ordinaria. 

 

8. A decisión sobre a promoción do alumnado na materia farase atendendo ao logro 

dos estándares de aprendizaxe básicos (xa sinalados en cada curso) e ao grao de 

adquisición das competencias correspondentes. Cando un alumno/a obteña, tras a 

ponderación de todos os procedementos de avaliación realizados, unha cualificación 

igual ou superior a 5 considerarase aprobado e promocionará , e se a nota é inferior a 

5 considerarase suspenso e non promocionará. 

 

Para a Promoción na nosa área, cumprirá ter en conta o que recolle a Orde do 

25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación de educación 
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secundaria obrigatoria no sistema educativo de Galicia. a respecto da ESO: o 

alumnado promocionarán de curso cando superaran as materias ou os ámbitos 

cursados ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose 

para o cómputo as materias non superadas do propio curso e as de cursos 

anteriores. 

 Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a 

promoción dunha alumna ou alumno, sempre que se cumpran tamén todas as 

condicións seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en 

que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou 

superior a cinco. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas 

lle permite seguir con éxito o curso seguinte. 

c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de 

recuperación. 

d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa 

evolución académica. 

 

   
18.5. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE ALUMNADO COA MATERIA 

PENDENTE. 

 

Programa de recuperación: 

 

1. Da propia materia durante o curso. 

Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe durante o 

curso, a profesora levará a cabo un programa de recuperación destinado a mellorar e reforzar 

aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

  Así, faranse as seguintes actividades: 

- Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se presentan dificultades.  

- Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase.  

- Traballo en coordinación co departamento de orientación.  

  Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario programar 

probas obxectivas para dar conta de obxectivos anteriores que non se conseguiran. En calquera 

caso, a profesora ou profesor do curso pode decidir de maneira excepcional repetir probas 

obxectivas nas que non se acadaran os obxectivos. 
 

 

2. Da materia pendente doutros cursos. 

 

A  profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de cursos 

anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con cada alumno e alumna persoalmente, de 

maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. Cada alumno ou alumna 

practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis dificultades, para o efecto, a 

profesora responsábel fará un material adecuado destinado a ese fin. Estas tarefas poden 

puntuar ata un 30% da nota. Se un alumno ou alumna non entrega estas tarefas, a nota 

obtense únicamente do resultados dos exames. 

 

 

Despois de ser entregadas as tarefas, o alumno ou alumna ten que presentarse a unha 

proba extraordinaria de recuperación, dividida en dúas partes, realizadas en xaneiro e maio que 

constarán dos seguintes apartados: 
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Estándares 1º-2º de ESO 3º-4º 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua  30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 

 

 

 

-Criterios de cualificación da materia pendente doutros cursos:  

 

-Tarefas: 30% (tarefas entregadas en xaneiro -15%- e en maio -15%-). 

 

-Exames: 70% (dous exames, un en xaneiro -35%- e outro en maio -35%-). 

 

-Alumno/a que non entrega as tarefas de reforzo e recuperación: exames: 50% (xaneiro) 

e 50% (maio). 

 

 

O alumnado que non adquirise un resultado positivo da materia pendente de cursos 

anteriores  ao longo do curso, realizará  unha proba obxectiva en xuño, no periodo da 

avaliación ordinaria: 

 

Se o resultado desta proba é positivo o alumnado aprobará a materia pendente e se o 

resultado é negativo o alumnado non superará a materia pendente. Ademais, esta 

nota pode incrementarse ata un punto se o alumnado realizou ao longo do curso 

as tarefas de reforzo e/ou  recuperación.  

 

Os porcentaxes dos estándares de aprendizaxe desta proba serán os seguintes: 
 

 

Estándares 1º-2º de ESO 3º-4º 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua  30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 
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19. MEDIDAS ADOPTADAS NA PROGRAMACIÓN SEGUNDO O EXPOSTO NO PLAN DE ACTUACIÓN DA COVID 19. 

 

19.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

 

1º DE ESO: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais. -Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. -Entende o sentido global e interpreta o sentido de diferentes tipos de texto, recoñece a idea principal e 

as ideas secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 

B2.3. Escribir diferentes tipos de texto e aplicar progresivamente as estratexias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

-Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos e redacta borradores de escritura na 

composición escrita de diferentes tipos de texto (narrativo, instrutivos, descritivo, dialogado, expositivo) 

do ámbito persoal ou familiar, escolar ou educativo imitando textos modelo. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma dos textos propios. 

-Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir 

erros de concordancia en textos propios. 

-Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións escritas. 

B3.3. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna 

presentes nos textos. 

-Recoñece, usa e explica os conectores textuais  e os principais mecanismos de referencia interna, 

gramaticais(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

B3.6. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

-Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións escrtias. 

B3.7. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística. - Coñece e valora a diversidade lingüística do seu contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos, e da 

literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, amosando interese 

pola lectura. 

-Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias:  

-Le e comprende de forma autónoma as obras de lectura obrigaotoria, realizando interpretacións e 

valoracións persoais a través dunha guía de lectura. 

 

B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, 

con intención lúdica e creativa. 

-Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do 

xénero con intención lúdica e creativa. 
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2º DE ESO. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. -Comprende o sentido global e resume textos orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 

identificando a estrutura, a información relevante e a intención comunicativa do/da falante. 

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual. -Realiza presentación orais e recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos,  

-Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 

-Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de palabra, 
escoitando activamente as demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

B2.1., B2.2. Ler, comprender, interpretar  e valorar textos en diferentes formatos e 

aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

-Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. 

-Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións que se 

establecen entre elas, e establece relacións entre a información explícita e implícita. 

-Interpreta, explica e deduce a información dada en fotografías, mapas conceptuais, esquemas. 

B2.4., B2.5.  Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes e cohesionados na composición escrita de textos en diferentes 

formatos, en relación co ámbito de uso. 

-Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

-Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos, na composición de textos propios do ámbito persoal e 

familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos modelo, usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma dos textos propios. 

-Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais e as normas ortográficas, de acentuación e puntuación nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia, ortografía e puntuación en textos propios. 

-Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. 

B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e 

diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

-Diferenza os compoñentes denotativos e connotativos no significado das palabras dentro dunha frase ou un 

texto oral ou escrito. 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión interna,  

léxicos, gramaticais presentes nos textos, recoñecendo a súa función na organización do 

contido do discurso. 

-Recoñece, usa e explica os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a súa 

función na organización do contido do texto. 
-Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal e da literatura xuvenil, 

fomentando o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes. 

-Le e dramatiza en voz alta modulando, adecuando a voz, textos literarios e creacións persoais. 

-Le , comprende o sentido global, realiza interpretacións e valoracións persoais e identifica o tema, as 

personaxes, o espazo, o tempo de obras literarias de lectura obrigatoria. 

B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, 
con intención lúdica e creativa. 

-Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero, 
con intención lúdica e creativa. 
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3º DE ESO. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

 B.1.1. Escoitar de forma activa, comprender e valorar textos orais do ámbito persoal, 

educativo e social. 

-Escoita de forma activa, comprende e valora diversos textos orais, comprendendo o seu sentido global e sendo 

capaz de resumilos recollendo as ideas principais de xeito ordenado e lóxico.  

  B.1.2. Escoitar de xeito activo, interpretar e valorar textos orais de diferentes tipos. -Interpreta datos do emisor e do contido do texto oral e valora aspectos da estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos e argumentativos orais. 

B.1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual. -Realiza presentacións orais. 

-Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral formal, seleccionando a idea central. 

-Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR. 

  B.2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. -Poñen práctica diferentes estratexias de lectura enfunción do obxectivo e o tipo de texto. 

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

  B.2.2. Ler, comprender e valorar textos de tipo narrativo, descriptivo, expositivo e 

argumentativo. 

-Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos do ámbito persoal, educativo ou social, 

identificando a tipoloxía textual (narración, descripción, exposición e argumentación) e as súas marcas lingüísticas 

propias. 

  B.2.4. Buscar e manexar información de fontes tanto impresas como dixitais para 

integrala nun proceso de aprendizaxe continuo. 

-Utiliza de forma autónoma diferentes fontes de información e integra os coñecementos adquiridos nas súas 

produccións. 

  B.2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

-Revisa o texto para aclarar problemas co contido (ideas e estructura) ou a forma (puntuación, ortografía, gramática 

e presentación), evaluando a súa propia producción e sendo capaz de reescribila. 

  B.2.6. Escribir textos narrativos, descriptivos, expositivos e argumentativos, en 

diferentes soportes e formatos. 

 -Escribe textos narrativos, descriptivos, expositivos e argumentativos, ordenando as ideas de xeito lóxico, 

utilizando variados organizadores textuais. 

-Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura. 

-Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación,  escribindo e dando a coñecer os 
seus propios. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

  B.3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos e para a composición e revisión das súas propias 

producción textuais. 

-Recoñece e corrixe errores ortográficos e gramaticais, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a 

producción de textos. 

  B.3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos sintagmas nominais, adxetivais, 

verbais, adverbiais e preposicionais, así como distinguir os seus compoñentes.  

-Recoñece os diferentes tipos de sintagmas en oracións e textos, distinguindo o núcleo do resto dos elementos do 

sintagma. 
-Recoñece e explica os usos destes sintagmas como atributo, complemento predicativo, complemento directo, 

complemento indirecto, complemento axente, e complemento circunstancial.  

  B.3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple: suxeito 

e predicado. 

-Recoñece os principais elementos constitutivos da oración simple: suxeito e predicado. 

  B.3.7. Interpretar adecuadamente discursos orais e escritos tendo en conta a estructura e 

a disposición dos elementos lingüísticos, gramaticais e léxicos en función da intención 

comunicativa. 

-Recoñece a estructura e disposición de contidos dun texto, así como as estructuras textuais (narración, descripción, 

exposición e argumentación) e os mecanismos lingüísticos que as diferencian; aplica o aprendido na producción e 

mellora de textos. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

  B.4.1. Ler fragmentos ou obras literarias mostrando interés pola lectura. -Valora a lectura de textos literarios resumindo o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención 

e desenvolvendo a súa autonomía lectora. 

  B.4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ó -Lee unha selección de textos literarios representativos da literatura desde a Idade Media ata os Séculos de Ouro, 
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Renacemento, recoñecendo a intención do autor, relacionando contido e obra co 

contexto sociocultural da época, identificando o tema e a evolución dalgúns tópicos e 

formas literarias, e expresando esa relación cun xuízo persoal razonado. 

identificando o tema, resumindo o contido, interpretando a linguaxe literaria e expresando a relación entre o contido 

da obra, a intención do autor e o contexto, por medio de xuízos persoais razonados. 

-Le , comprende o sentido global, realiza interpretacións e valoracións persoais e identifica o tema, as personaxes, o 

espazo, o tempo de obras literarias de lectura obrigatoria. 

  B.4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións dun 

xénero. 

-Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

B4.7. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas, para realizar un 

traballo educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

-Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 
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4º DE ESO. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo, propios dos ámbitos 

persoal, educativo ou escolar, e social. 

-Comprende  o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo e laboral, 

identificando información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa 

do/da falante.  

-Comprende e interpreta o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

B1.7. Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de cortesía nas intervencións orais propias 

da actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas. 

-Recoñece e asume as  regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os calquera 

intercambio comunicativo oral.  

-Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun coloquio ou conversa 

espontánea tendo a linguaxe que utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das demais 
persoas. 

B1.8. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o 

desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, a expresión verbal e non verbal, e a 

representación de realidades, sentimentos e emocións. 

-Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

-Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume, etc.) a 

ollada, a colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego de axudas audiovisuais 

en calquera tipo de discurso. 

-Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación. 
-Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, planificando o proceso de oralidade, 

organizando o contido e transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando vídeos, 

gravacións ou outros soportes dixitais. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR. 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos literarios e non 
literarios. 

-Comprende textos de diversa índole pondo en práctica diferentes estratexias de lectura e 
autoavaliación da súa propia comprensión. 

 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos (distintas tipoloxías textuais tanto 

literarios como non literarios) en diferentes soportes e formatos. 

-Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as secundarias, e 

establecendo relacións entre elas.Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto 

demostrando unha comprensión plena e detallada deste 

-Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, e realizando 

hipóteses sobre el. 

-Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos informativos e de opinión. 

-Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, secuénciaas e 

deduce informacións ou valoracións. 

-Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, diagramas, 

gráficas, fotografías, etc 

-Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto e elabora unha postura crítica 
sobre o mesmo, mostrando o seu acordo ou desacordo. 

B2.5. Escribir diferentes tipoloxías textuais e aplicar progresivamente as estratexias -Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención comunicativa de textos 
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necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

-Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

-Escribe textos dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral coherentes y adecuados en 

diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas gramaticais e 

ortográficas. Revisa os textos en varias fases para aclarar problemas co contido ou coa forma. 

-Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con coherencia e 

cohesión e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente o texto. 

-Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, escribindo e 
dando a coñecer os seus propios escritos. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren determinadas categorías 

gramaticais en relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

-Explica os valores expresivos que adquiren as categorías gramaticais  en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

-Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un enunciado, así 
como os elementos que se agrupan arredor dela. 

B3.4. Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións en función da intención 

comunicativa do discurso oral ou escrito onde aparecen. 

-Explica con precisión o significado de palabras, e usa a acepción adecuada en relación ao 

contexto en que aparecen. 

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais para utilizalas nas súas 

producións orais e escritas. 

-Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás descritivas, 

narrativas, expositivas e argumentativas e utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

-Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos, relacionándoos coa intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os 

conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

-Recoñece e utiliza os procedemento de cohesión textual e Identifica, explica e usa distintos tipos 

de conectores. 

B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas e utilizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

-Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas ortográficas e 

gramaticais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes. -Le, valora e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos 

seus gustos e ás súas afeccións. 

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século XVlll ao XX, recoñecendo 

o autor, tema, xénero e trazos característicos da época literaria a que pertence, e relacionando 

o seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras épocas 

-Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o século 

XVlll ata o XX, identificando o tema, resumindo o seu contido, interpretando a linguaxe literaria e 

emitindo xuízos persoais razoados. 
-Le , comprende o sentido global, realiza interpretacións e valoracións persoais e identifica o tema, 

as personaxes, o espazo, o tempo de obras literarias de lectura obrigatoria. 

-Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non 

verbal e potenciando a expresividade verbal.  

-Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados, seguindo as convencións 

do xénero e con intención lúdica e creativa. 

-Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre 

as obras literarias. 

B4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un -Consulta e cita adecuadamente algunha fonte  de información para desenvolver por escrito, con 
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traballo educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura. rigor, claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 
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19.2 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL OU/E NON 

PRESENCIAL. 

 

METODOLOXÍA NA EDUCACIÓN SEMIPRESNCIAL E/OU NON PRESENCIAL 

 

 Educación online (Aula Virtual). 
 

A educación será online a través da plataforma educativa  Aula Virtual do centro, plataforma 

que será  empregada xa desde o comezo de curso na materia durante a educación presencial, facilitando 

así o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado no momento da paralización da educación 

presencial por mor da COVID 19.  

 

 Clases virtuais ou videoconferencias (Webex e/ou outras plataformas facilitadas pola 

Consellería de Educación). 

 

Realizaranse clases virtuais ou videoconferencias por medio de “Webex”, nas que o 

profesorado explica os contidos e o alumnado pregunta dúbidas sobre as tarefas propostas e/ou 

outras relacionadas ca materia. O horario destas clases virtuais seguirá o horario ordinario das 

clases presenciais, de tal forma que non supoña un atranco para a organización interna do centro. 

 

O alumnado empregará a aula virtual para preguntar tódalas dúbidas que aparezan en 

calquera momento na realización das tarefas. 

 

 Os materias preparados polas docentes expóñense na Aula Virtual do centro. 
 

Os materiais preparados polos/as docentes (documentos de texto e/ou presentación en Power 

Point ou/e similares con:  textos, esquemas, táboas; archivos (documentos de texto ou/e PDF) con 

resumos sobre contidos da materia), textos da prensa en formato dixital (en PDF e/ou documento de 

texto e/ou por medio de enlace a páxina do periódico: noticias, artigos, reportaxes…) e PDF cos libros 

de lectura (en caso de que o alumnado non poida adquirilos) serán expostos na Aula Virtual. 

 

 As actividades, tarefas, proxectos e traballos dos libros de lectura obrigatoria son 

comunicadas e recibidas  través das plataformas virtuais (Aula Virtual e/ou correo 

electrónico). 

 

As tarefas, proxectos ou traballos propostos ao alumnado así como a coreccións das mesmas 

serán comunicadas ao alumnado a través da aula virtual do centro e/ou por correo electrónico). 

 

Semanalmente, seranlle propostas ao alumnado tarefas semanais que serán comunicadas ao 

alumnado a comezo da semana e teñen que ser entregadas a finais da semana. Porén, para facilitar o 

traballo e beneficiar ao alumnado, o prazo de entrega das tarefas poderase ampliar. Estas tarefas irán 

acompañadas dunha explicación exhaustiva, indicando paso a paso o que hai que facer, con 

exemplos, e/ou  documentos nos que se resume os contidos teóricos explicados na clase, ou/e con 

enlaces a fontes de información (vídeos tutoriais, documentais, páxinas web de interese ou/e blogs). 

 

Os traballos e/ou proxectos propostos en cada avaliación así como os traballos dos libros de 

lectura obrigatoria serán entregados a través da Aula Virtual ou/e correo electrónico. Estas tarefas 

irán acompañadas dunha explicación exhaustiva, indicando paso a paso o que hai que facer, con 

exemplos, ou/e con enlaces a fontes de información. 
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ACTIVIDADES NA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL 

 

 

 Actividades semanais de profundización e/ou ampliación. 

 

As tarefas que se propoñen semanalmente, son tarefas de aplicación práctica dos 

coñecementos adquiridos durante as exposicións teóricas que se realizan nas 

videoconferencias ou clases virtuais. Estas tarefas céntranse en: 

-Contidos de expresión escrita: composición dun relato, descrición dun cadro, elaboración 

dun texto expositivo sobre un tema… sempre seguindo unhas pautas de composición. 

-Contidos de expresión oral: creación dun audiorelato –grabación en audio dun relato de 

creación persoal-, realización de podcast, recitación de poema. 

-Contidos de comprensión oral: visualización de diversos materiais en formato de vídeo 

proporcionados a través de “links” sobre contidos vistos na aula e/ou nas videoconferencias 

e relacionados cos contidos da materia (documentais, cortos, reportaxes, entrevistas…). 

 -Contidos de comprensión escrita: lectura de textos breves literarios e non literarios 

(textos xornalísticos, textos expositivos, científicos…) e realización de actividades de 

comprensión lectora –resumos, identificación de información explícita e implícita, 

elavoracións de valoracións ou interpretacións persoais- e lectura dunha obra literaria. 

-Contidos de coñecemento da lingua: análise morfolóxica de palabras, acentuación de 

palabras, análise dos procedementos de cohesión textual, identificación dos elementos do 

proceso de comunicación e das función da linguaxe, correción de erros ortográficos nun 

texto… 

 -Contidos de educación literaria: lectura e análise de textos literarios (fragmentos de 

obras narrativas, poemas e textos teatrais) e composición de textos literarios orais e escritos 

(creación de relatos, poemas, textos teatrais a partir de textos modelo; grabación -creación 

dun audio- da dramatización dun poema ou texto teatral). 

 

 Traballos e/ou proxectos. 

 

Os traballos e/ou proxectos son tarefas que integran diversos coñecementos do alumnado, 

implican un uso da lingua oral e escrita e supoñen saber investigar, polo tanto facer unha 

correcta busca, selección e tratamento da información. Por exemplo: composición de textos 

expositivos e/ ou de investigación persoais a partir da lectura, análise e  valoración crítica 

de fontes de información; lectura, valoración crítica e análise de obras literarias seguindo 

unhas pautas concretas e elaboración de textos literarios orixinais tanto escritos coma orais 

seguindo unha obra literaria. 
 

 Tarefas dos libros de lectura. 

 

As tarefas dos libros de lectura inciden na lectura, análise, realización de interpretacións 

persoais e de valoracións críticas de obras literarias específicas e na composición de textos 

escritos e/ou orais orixinais a partires da obra obxecto de estudo. 

 

 Tarefas de reforzo e recuperación. 

 

As tarefas de reforzo e recuperación son actividades que se centran en contidos de 

comprensión e expresión escrita, comprensión e expresión oral, coñecemento da lingua e 

educación literaria nos eidos nos que se observe no que o alumnado non acadou as 

aprendizaxes. 
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19.3 MATERIAIS E RECURSOS NA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL. 

 

Os recursos didácticos e os materiais empregados polos docentes baséanse nos propios da 

educación non presencial, é dicir, o ordenador e a conexión a internet son recursos imprescindibles. 

A continuación cítanse os materiais e recursos utilizados. 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

 

-Plataformas educativas propostas pola Consellería de Educación (Aulta Virtual, Webex e/ou 

outras) e/ou correo electrónico. 

 

-Materiais preparados polos docentes: 

-Documentos de texto e/ou presentación en Power Point ou/e similares con:  textos, esquemas, 

táboas que profundizan e complementan a comprensión e realización das tarefas. 

-Archivos (documentos de texto ou/e PDF) con resumos sobre contidos da materia: sobre 

contidos de coñecemento da lingua (morfoloxía, acentuación, sintaxe), sobre literatura (varían en 

función do curso), sobre composición escrita (documentos nos que se explican as pautas que hai 

que seguir para a creación das diferentes tipoloxías textuais). 

 

-Textos da prensa en formato dixital (en PDF e/ou documento de texto e/ou por medio de enlace a 

páxina do periódico): noticias, artigos, reportaxes… 

 

-PDF cos libros de lectura. 

 

-Visionado de representacións teatrais, e/ou documentais, e/ou películas (de interese para a 

materia) a partir de enlaces a YouTube. 

 

-O libro de texto e recursos interactivos proporcionados polas editoriais. 

 

-Páxinas de consulta e/ou investigación: 

 

 www.e-vocacion. Santillana 

 www.oxfordpremium.es 

 http://www.librosvivos.net 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua 

 http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos 

 http://www.cervantesvirtual.com 

 http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm 

 http://www.rae.es 

 

-Blogs de profesores/as de Lengua Castellana y Literatura: 

 

http://teresadientedeleon.blogspot.com/ 

 

https://lclcarmen1.wordpress.com/about/ 

 

https://elenacamachorozas.wordpress.com/author/aneleameg/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
http://teresadientedeleon.blogspot.com/
https://lclcarmen1.wordpress.com/about/
https://elenacamachorozas.wordpress.com/author/aneleameg/
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19.4. AVALIACIÓN. 

 

 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL 

 

-Realización de probas obxectivas escritas e/ou telemáticas. 

 

-Análise da produción (oral ou/e escrita) do alumnado a través dunha táboa de 

rexistro/lista de control e/ ou rúbricas de avaliación (rúbricas empregadas ao 

longo do curso e que xa están en coñecemento do alumnado). 
 

-Realización de tarefas de expresión escrita (composición de diferentes tipos 

de textos, literarios y non literarios) e comprensión lectora (creación de textos 

persoais a partir da lectura, elaboración de resumos e comentarios, resposta a 

preguntas de identificación de información explícita e implícita). 

 

-Elaboración de tarefas de comprensión oral (escoita de textos orais e/ou 

visualización de documentais e resposta a preguntas sinxelas ou tipo test, 

elaboración de resumos dos textos orais) e expresión oral (elaboración de 

audios ou/e vídeos facendo presentacións orais, lendo e dramatizando textos 

literarios ou de creación persoal). 

 

-Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de coñecementos da 

lingua (coñecementos gramaticais, ortográficos, léxico-semánticos e/ou de 

análise sintáctica). 

 

-Realización de traballos e/ou proxectos que se centran en contidos de 

comprensión e expresión escrita, comprensión e expresión oral, conecemento da 

lingua e educación literaria: composición de textos expositivos e/ ou de 

investigación persoais a partir da lectura, análise e  valoración crítica de fontes 

de información; lectura, valoración crítica e análise de obras literarias seguindo 

unhas pautas concretas e elaboración de textos literarios orixinais tanto escritos 

coma orais seguindo unha obra literaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN NON 

PRESENCIAL 

 

-Análise da produción (oral ou/e escrita) do alumnado a través dunha táboa de 

rexistro/lista de control e/ ou rúbricas de avaliación (rúbricas empregadas 

ao longo do curso e que xa están en coñecemento do alumnado) e/ou 

realizacións de probas telemáticas. 

 

-Autocorrección a través de solucionarios proporcionados pola docente. 

 

-Realización de tarefas de expresión escrita (composición de diferentes tipos 

de textos, literarios y non literarios) e comprensión lectora (creación de textos 

persoais a partir da lectura, elaboración de resumos e comentarios, resposta a 

preguntas de identificación de información explícita e implícita). 

 

-Elaboración de tarefas de comprensión oral (escoita de textos orais e/ou 

visualización de documentais e resposta a preguntas sinxelas ou tipo test, 

elaboración de resumos dos textos orais) e expresión oral (elaboración de 
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audios ou/e vídeos facendo presentacións orais, lendo e dramatizando textos 

literarios ou de creación persoal). 

 

-Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de coñecementos da 

lingua (coñecementos gramaticais, ortográficos, léxico-semánticos e/ou de 

análise sintáctica). 

 

-Realización de traballos e/ou proxectos: composición de textos expositivos e/ 

ou de investigación persoais a partir da lectura, análise e  valoración crítica de 

fontes de información; lectura, valoración crítica e análise de obras literarias 

seguindo unhas pautas concretas e elaboración de textos literarios orixinais tanto 

escritos coma orais seguindo unha obra literaria. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL 

 

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así: 

 

-45% probas obxectivas e/ou tarefas (en caso de non poderse facer unha 

proba escrita sustitúese por unha proba telemática ou/e tarefas). 

 

-15% lectura obrigatoria (proba obxectiva e/ou traballo) 

 

-30% proxectos e traballos (realizados na aula e/ou na casa). 

 

-10% caderno (rúbrica para a avaliación de cadernos), traballo na aula e 

na casa, intervencións orais (formulación de preguntas de interese na 

materia), conectividade (participación nas videoconferencias mediante a 

formulación de preguntas de interese, expresións de opinións ou 

hipóteses de interese). 
 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN NON 

PRESENCIAL 

 

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así: 

 

-45% probas obxectivas (proba telmática) e/ou tarefas semanais. 

 

-15%  lectura obrigatoria (proba telemática e/ou traballo) 

 

-30% traballos e/ou proxectos  

 

-10% conectividade: intervencións orais nas videoconferencias 

(formulación de preguntas de interese na materia). 
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19.5 PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE. 

 

Levarase a cabo un programa de recuperación que será feito en coordinación co departamento de 

orientación e está destinado a mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde se 

detecta a dificultade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

METODOLÓXICAS  

E 

ORGANIZATIVAS 

-Educación online (Aula Virtual). 

A educación será online a través da aula virtual do centro, plataforma 

que será  empregada xa desde o comezo de curso na materia durante a 

educación presencial, facilitando así o proceso de ensinanza-aprendizaxe do 

alumnado no momento da paralización da educación presencial por mor do 

COVID 19.  

 

-Clases virtuais ou videoconferencias semanais (Webex). 

Realizarase unha clase virtual ou videoconferencias semanais por 

medio de Webex, nas que a profesora explica os contidos onde o alumnado 

presenta dificultades e o alumnado pregunta dúbidas sobre as tarefas propostas 

e/ou outras relacionadas ca materia.  

O alumnado empregará a aula virtual e/ou correo electrónico para 

preguntar tódalas dúbidas que aparezan en calquera momento na realización das 

tarefas. 

 

-Os materias e tarefas preparados polas docentes expóñense na aula virtual 

do centro. 
 

 

-As actividades e traballos son comunicadas e recibidas  través da Aula 

Virtual do Centro e/ou correo electrónico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE REFORZO E 

RECUPERACIÓN 

 

-Realización de actividade específicas para reforzar os contidos onde 

presentan dificultades.  

 

Estas tarefas baséanse en contidos de comprensión lectora (lectura de 

textos e identificación de información específica, elaboración de resumos, 

expresión de opinións persoais sobre a lectura, realización de 

inferencias…), expresión escrita (composición de textos narrativos, 

descritivos, expositivos…), coñecemento da lingua (análise de textos 

narrativos, descritivos e expositivos; identificación dos mecanismos de 

coherencia e cohesión nun texto; reflexión sobre a aplicación das normas 

ortográficas e dos signos de puntuación nos textos;  e educación literaria 

(lectura, análise e interpetación de narracións e poemas sinxelos; creación 

de textos literarios; ). 

  

-Lectura, análise e interpretación de obras literarias e/ou fragmentos 

representativos das épocas literarias que sexan ámbito de estudo. 

 

-Realización de traballos e/ou proxectos que requieren da posta en práctica 

dos saberes e de todas as competencias do alumnado. Por exemplo: realización 

de traballos de investigación sobre contidos da materia; elaboración dunha 

reportaxe sobre un tema de actualidade que implique unha investigación previa. 
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19.5 MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO NEAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 

 

 

-Realización de videoconferencias ou clases virtuais en pequeno grupo (apoio): 

agrupamentos de alumnos fóra do horaio da clase telemática ordinaria, nos que se 

fai un reforzo do alumnado que ten un ritmo de traballo e  aprendizaxe mais lento, 

realizando traballos específicos, que partan da competencia lingüística do 

alumnado. 

 

-Realización de videoconferencias ou clases virtuais individuais: reforzo 

individual fóra do horario da clase telemática ordinaria, no que se traballan 

aprendizaxes concretos, adaptados as competencias persoais de cada alumno ou 

alumna. 

 

-Realización de videoconferencias ou clases virtuais co profesorado especialista 

en pedagoxía terapéutica (PT), fóra do horario da clase ordinaria, nas que se fai 

un reforzo ou apoio do alumnado que ten un ritmo de traballo e aprendizaxe mais 

lento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación online (Aula Virtual e/ou Webex). 
 

A educación será online a través da Aula Virtual do centro, plataforma 

que será empregada xa desde o comezo de curso na materia durante a educación 

presencial, facilitando así o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado no 

momento da paralización da educación presencial por mor do COVID 19.  

 

 Clases virtuais ou videoconferencias (Webex). 
 

As clases virtuais ou videoconferencias dirixidas ao alumnado NEAE 

coordinaranse co departamento de orientación. O horario destas clases virtuais 

adaptanrase as necesidades organizativas do centro así como ao alumnado NEAE, 

sempre garantindo a posibilidade de conexión do alumnado a ditas sesións.  

Comunicarase ao equipo directivo do centro calquera incidencia, que 

dificulte ou impida ao alumnado acceder ao desenvolvemento das clases virtuais ou 

videoconferencias. 

O alumnado empregará a aula virtual do centro para preguntar tódalas 

dúbidas que aparezan en calquera momento na realización das tarefas 

 

 Os materias preparados polas docentes expóñense na aula virtual 

do centro (creación de agrupamentos). 
 

Os materiais preparados polos/as docentes parten da competencia 

lingüística do alumnado NEAE e realízanse en coordinación co departamento de 

orientación.  

Estes materiais (documentos de texto e/ou presentación en Power Point 

ou/e similares con:  textos, esquemas, táboas; archivos (documentos de texto ou/e 

PDF) con resumos sobre contidos da materia, guías dos libros de lectura), os textos 

da prensa en formato dixital (en PDF e/ou documento de texto e/ou por medio de 

enlace a páxina do periódico: noticias, artigos, reportaxes…) e PDF cos libros de 

lectura (en caso de que o alumnado non poida adquirilos) serán expostos na aula 

virtual do centro. 

Realizaranse materiais individualizados cando así o requiran as 
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necesidades do alumnado NEAE, os cales serán enviados aos alumnos e ás 

alumnas a través da aula virtual e/ou correo electrónico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

As actividades do alumnado NEAE elabóranse en coordinación co 

departamento de orientación e estarán a disposición do alumnado na Aula Virtual. Así 

distínguense as seguintes tarefas: 

 
-Actividades semanais de reforzo: actividades semanais que reforzan os coñecementos 

adquiridos polo alumnado nas sesións teóricas.  Estas tarefas céntranse en contidos de 

comprensión e expresión escrita, comprensión e expresión oral, coñecemento da 

lingua e educación literaria.  

 

-Actividades dos libros de lectura: actividades de comprensión lectora que 

faciliten a obtención de información específica, a creación de inferencias, a 

elaboración de interpretaacións e valoracións persoais sobre a obra literaria. Guías 

de lectura sinxelas con pautas para a comprensión indivudializada do libro de 

lectura. 

 

-Actividades de reforzo e recuperación: As tarefas de reforzo e recuperación son 

actividades que se centran en contidos de comprensión e expresión escrita, 

comprensión e expresión oral, coñecemento da lingua e educación literaria nos 

eidos nos que se observe no que o alumnado non acadou as aprendizaxes. 
 

 

 

 

20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Considéranse  actividades  complementarias  as  planificadas  polos  docentes  que utilicen 

espazos ou recursos diferentes ao resto de actividades ordinarias da área, aínda que precisen tempo 

adicional do horario non lectivo para a súa realización. Serán avaliables a efectos  académicos  e  

obrigatorias  tanto  para  os  profesores  como  para  os  alumnos  e alumnas. Entre os propósitos que 

perseguen este tipo de actividades destacan: 

–Completar a formación que reciben os alumnos nas actividades curriculares. 

–Mellorar as relacións entre alumnos/as e axudalos/as a adquirir habilidades sociais e de 

comunicación. 

–Permitir a apertura do alumnado cara ao entorno físico e cultural que lle rodea. 

–Contribuír  ao  desenrolo  de  valores  e  actitudes  adecuadas  relacionadas  coa interacción e 

o respecto cara os demais, e o coidado do patrimonio natural e cultural. 

–Desenvolver  a  capacidade  de  participación  nas  actividades  relacionadas  co entorno 

natural, social e cultural. 

–Estimular o desexo de investigar e saber. 

–Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumno. 

–Despertar o sentido da responsabilidade nas actividades nas que se integren e realicen. 

 

Proposta de actividades complementarias: 

 

A situación actual por mor da COVID 19 impide as saídas fóra do centro. Pero, desde a nosa 

programación planifícanse as seguintes actividades para realizar no centro escolar: 

–Visitas a museos, exposicións e institucións culturais de forma virtual. 

-Celebración da Semana do Medo: 
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a) En colaboración coa Biblioteca, co departamento de Lingua Galega e o Equipo de 

Dinamización Lingüística realizarase un concurso de audiorrelatos de medo. 

 

 

–Día Internacional da Poesía, 21 de marzo:  

 

a) En colaboración coa Biblioteca, realizarase un concurso de poemas e de 

videopoemas de creación persoal. 

 

b) Recitación de poemas nas aulas. 

 

c) Asistencia a un recital poético no centro: o profesor de Lingua Galega do centro, 

Ramón Blanco, ofrecerá un recital poético do seu último libro Se pedra na 

brétema. 

 

-Día Internacional do Teatro, 27 de marzo: 

 

a) En colaboración coa Biblioteca, realizarase un concurso de monólogos teatrais. 

 

b) Dramatización de fragmentos teatrais nas aulas. 

 

c) Visionado de obras teatrais nas aulas. 

 

d) Obradoiro de teatro a cargo da poeta e actriz Helena Salgueiro Golán. 

 

 

-Día do Libro, 23 de abril:  

 

a) En colaboración coa Biblioteca, realizarase un concurso de escritura creativa. 

 

b) Realización nas aulas da actividade, “Un Quijote Colectivo”. 

 

c) Lectura dramatizada de fragmentos do Quijote nas aulas. 

 

d) Escenas ilustradas do Quijote. 

 

e) Ovos literarios. 

 

 

-Celebración do 8 de marzo, día Internacional da Muller:  

 

2º ESO: O alumnado de 2º de ESO realizará a actividad “A muller da miña vida” que 

consiste na descrición da muller mais importante da súa vida e unha presentación da 

mesma. 

 

3º ESO: O alumnado de 3º da ESO realizará unha investigación e unha exposición no 

centro centrada en dramaturgas dos Séculos de Ouro. 

 

4º ESO: O alumnado de 4º da ESO realizará unha investación e unha exposición no 

centro centrada nas escritoras do Modernismo así como podcast nos que presenten as 

poetas da xeración do 27 “Las Sinsombrero” e das mulleres da “Xeración do 36 e da 

Xeración dos 50”. 

 

-Encontros literarios virtuais con escritores (tertulias e talleres). 
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1º ESO: Taller poético coa poeta Elena Camacho Rozas. 

 

2º ESO: Tertulia con Nando López sobre o libro Por qué es todo tan difícil. 

 

4º ESO: Encontro co poeta Lorenzo Oliván. 

 

–Festas e celebracións. 

 

–Celebración de concursos (debate, etc.)  

 

Obviamente, non aparecen todas actividades que se levarán a cabo, xa que xurdirán en 

consonancia ao devir do curso, características do alumnado, centro, etc. Ademais, o departamento de 

Lingua Castelá colaborará con outros departamentos, que requiran da súa participación nalgunha 

actividade que se desenvolva no centro ou fóra de el. 

Se a situación sanitaria o permite, o departamento de Lingua Castelá en colaboración co 

departamento de Lingua Galera realizará unha saída co alumnado de 3º e 4º a Casa Museo de Rosalía de 

Castro así como a Casa Museo de Camilo José Cela. 

 

 

21. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. INDICADORES 

DE LOGRO. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 

 En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos información sobre 

certos aspectos da programación. Ao inicio do curso comunicaráselles de forma esquemática a secuencia 

de unidades que serán impartidas ao longo do curso de acordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os seguintes puntos: 

Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas as actividades de 

avaliación. 

Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo as porcentaxes 

de ponderación asignados a cada unha das probas e actividades de avaliación e o sistema de 

recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da programación: 

preferencia polas diferentes unidades, polas diferentes actividades levadas a cabo e suxestións sobre 

algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos do seu interese. Esta información engadirase á 

avaliación da propia programación. 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a correcta 

avaliación desta Programación Didáctica. A toma de datos e información necesaria para este proceso de 

avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas como 

porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

 Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do curso, onde se 

especificarán o total das unidades impartidas, así como as posibles modificacións, se fose o caso, 

introducidas na programación e os motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do departamento 

aplicarán diferentes instrumentos de avaliación que permitan valorar de forma correcta aspectos como: 

Idoneidade da secuencia de contidos. 

Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de aprendizaxe. 
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Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente e 

os resultados constarán na memoria final de curso. 

 

Cuestionario de avaliación da práctica docente. 

 

INDICADORES DE LOGRO PUNTUACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE 

Ao principio do curso fíxose algún tipo de 
actividade para coñecer a composición da 

clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de 

organizar a clase e crear grupos. 
     

Proporciónase a cada alumna ou alumno a 

información que necesita. 
     

Proporciónase a cada alumna ou alumno a 

información que necesita. 
     

Créanse actividades de diferentes niveis.      

Adáptanse as actividades ao alumnado que 

se afasta da media tanto por arriba como 

por abaixo. 

     

 
 

 

PROGRAMACION 

DE AULA 

Tense en conta a programación á hora de 

planificar as clases. 
     

Recóllense e arguméntanse as 

modificacións respecto á programación do 
curso. 

     

Déixase claro ao alumnado que se vai facer 

en cada unidade de traballo e como vai ser 
avaliada. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 

NA 

 

AULA 

Propóñense agrupamentos diferentes 

(individuais, parellas, pequeno grupo, gran 

grupo...). 

     

Deséñanse actividades variadas (lectura, 

análise, investigación, creación, debate...). 
     

Propóñense actividades que promoven a 

autonomía na aprendizaxe. 
     

Utilízanse ferramentas diversas (libros de 

consulta, libros de lectura, TIC...). 
     

Pásase a maior parte do tempo da clase con 

explicacións teóricas. 
     

Pásase a maior parte do tempo da clase 

pedindo a atención do alumnado. 
     

Dedícase a maior parte do tempo a 

promover que o alumnado faga actividades 
diversas. 

     

Antes de iniciar unha actividade, 
expúxose   e   xustificouse   o   plan   de 

traballo  (importancia,  utilidade,  etc.),  e 

foron informados sobre os criterios de 

avaliación. 

     

Utilizáronse recursos variados 
(audiovisuais, informáticos, etc.). 

     

Facilitáronse aos alumnos estratexias de 
aprendizaxe: lectura comprensiva, como 
buscar  información,  como  redactar  e 
organizar un traballo, etc. 

     

As actividades grupais foron suficientes e 
significativas. 

     

 

 

Realizouse  unha  avaliación  inicial  para 
axustar a programación á situación real de 
aprendizaxe. 
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AVALIACIÓN 

O alumnado está sempre informado de 
como será a avaliación antes de comezar 

cada traballo, proxecto ou unidade nova. 

     

Utilízanse diferentes tipos de probas para 

avaliar (exposicións, exames, traballos, 
debates...). 

     

Os alumnos dispuxeron de ferramentas  
de autocorrección, autoavaliación e 

coavaliación. 

     

Prográmanse plans de recuperación para 

aquelas alumnas ou alumnos que non 
alcanzan os obxectivos mínimos. 

     

Proporcionáronse actividades e 
procedementos para recuperar a materia, 

tanto a alumnos con algunha avaliación 

suspensa,  ou  coa  materia  pendente  do 
curso  anterior,  ou  na  avaliación  final 

ordinaria. 

     

Os  criterios  de  cualificación  propostos 
foron axustados e rigorosos. 

     

A avaliación está baseada nas competencias 
clave. 

     

A familia foi adecuadamente informada 

sobre o proceso de avaliación: criterios de 

cualificación e promoción, etc. 

     

 

Ademais, sempre resulta conveniente escoitar tamén a opinión dos usuarios. Neste sentido, é 

interesante proporcionar ao alumnado unha vía para que poidan manifestar a súa opinión sobre algúns 

aspectos fundamentais da materia. Para isto, pode utilizarse unha sesión  informal  na  que  se  

intercambien  opinións,  ou  ben  pasar  unha  sinxela  enquisa anónima, para que o alumnado poida 

opinar con total liberdade. 

 

Posteriormente os membros do departamento e, a ser posible, en coordinación cos outros 

departamentos de linguas debaterán aqueles aspectos susceptibles de mellora. Para iso empregarase a 

seguinte “Plantilla de seguimento”: 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL DEBATE 

 

Imprevistos Fortalezas 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións 

 

 

 

 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A 

MELLORAR 

Atención á 

diversidade 
 

 

 

 

 

 

Seguimento da 

programación 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades na   
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aula e fóra  

 

 

 

Aplicación dos 

criterios de 

avaliación e 

cualificación 
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En Muros, 13 de septiembre de 2021. 

 

 

ÉRIKA PAZOS FERNÁNDEZ 

 

 

Xefa do Departamento de Lingua Castelá e Literatura.
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