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1. Introdución e  contextualización  

O IES Plurilingüe Castro da Uz é un centro público de ensino da Xunta de Galicia situado no concello 

das Pontes, que depende administrativamente da provincia da Coruña e pertence á comarca do Eume. A 

economía da vila está ligada á industria da Central Térmica de Endesa, aínda que seguen a ter importancia 

as explotacións gandeiras e o sector forestal, xunto co asentamento de varios parques eólicos. Ten arredor 

de 10 500 habitantes e conta coas seguintes instalación culturais: Edificio Cultural Casa do Peso (con sala 

de exposicións), Sala de Exposicións do Mercado Vello, Auditorio Municipal Cine Alovi e unha Biblioteca 

Municipal. Ten tamén Radio/TV locais e un Conservatorio de Música. 

O contexto sociolingüístico que reflicte o centro e no que respecta ao profesorado amosa a capacidade 

de empregar a lingua galega na actividade docente; porén, o alumnado non observa esta presenza tan alta 

nas súas relacións persoais, aínda que presentan unha actitude positiva a empregala no desenvolvemento 

das aulas. Nese sentido, a intención é abranguer ese uso pleno na práctica docente diaria. 

Impártense ESO, ESA, ciclos formativos de grao profesional básico: Informática de oficina, 

Mantemento de vehículos; de grao medio: Electromecánica de vehículos automóbiles, Sistemas 

microinformáticos e redes, Soldadura e caldeiraría (FP Dual); e de grao superior: Desenvolvemento de 

Aplicacións Web (FP Dual); así como tamén a FP básica. O centro ofrece a través da Escola Oficial de 

Idiomas o ensino de inglés con tres niveis de competencia. 

• Integrantes e materias do departamento 

Durante o curso 2022-2023 este departamento volve ser unipersoal polo que Mª Dolores Alvariño 

Varela seguirá sendo a única compoñente e a xefa do departamento. 

Impartirá as seguintes materias: 

Lingua Galega e Literatura en dous grupos de 1º ESO (6 horas), dous grupos de 2º ESO (6 horas), un 

grupo de 3º ESO (3 horas) e un grupo de 4º ESO (3 horas). Total de horas de docencia: 18. 

Lingua Galega e Literatura na ESA impartiraa o membro do departamento de Lingua Castelá, Juan 

Iglesias Pereira (6 horas). 

 

• Marco normativo  

Esta programación elabórase de acordo co seguinte marco normativo:  

ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, 

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/2023.  

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do 

currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia, nº 120, 29-06- 

2015).  

ORDE ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 

contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 

bacharelato (BOE,nº 25, 29-01-2015).  
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ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. Anexo III (Lingua galega e Literatura).  

DECRETO 229/2011 de atención á diversidade na CCAA Galicia (DOG do 21 de decembro). 

DECRETO 8/2015, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación 

da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG do 27 de xaneiro e mais a propia Lei 

4/2011).  

ORDE do 28/08/1995 pola que se regula o procedemento para garantir o dereito ao alumnado de ESO 

e BAC a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos (BOE do 20 de 

setembro. Apartado sexto, puntos 1 e 2). 

DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de 

educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros. 

LEI 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos. DOG 6 agosto 1992. 

ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se 

establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

ORDE do 11 de xuño de 2010 pola que se autorizan as ensinanzas de educación para persoas 

adultas, nas modalidades presencial e a distancia, en centros específicos de educación e promoción de 

adultos e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. DOG 21 de xuño de 2010. 

ORDE do 2 de marzo de 2021 polo que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación 

e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e 

obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria e bacharelato. 

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

CIRCULAR 4/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan 

instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación 

secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades 

presencial e a distancia no curso 2021/22.  

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, 

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 

PROTOCOLO para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da 

aprendizaxe. 

PROTOCOLO de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos Educativo e 

Sanitario. 

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos 

como consecuencia da pandemia da COVID-19. 

ORDE do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se 

aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

2. LINGUA GALEGA E LITERATURA - ESO 

• Obxectivos.  

Obxectivos para ESO.  

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles 

permitan:  

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, 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/21/decreto_88_99.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/21/lei.educ_.adultos.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20181012_curriculo_adultos.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/21/orde_rede_centros.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/circular_bacharelato_2020_21asinada.pdf
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como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia 

persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións 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, 

adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente 

as da información e a comunicación.  

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

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento 

e da experiencia.  

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

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades.  

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas 

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

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 

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

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 

en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e 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.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun 

contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

 

 2.1.  2º ESO  

     Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL). Estándares de aprendizaxe: 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 
LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual 
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a esquemas ou resumos. 
LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na 
quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) 
e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 
LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  
LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas esta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 
LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía 
adecuada).  
LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 
LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, 
os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio 
con autoconfianza e seguridade. 
LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

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

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

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. 
LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 

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

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

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

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 
LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 
LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar 
libros e vídeos de xeito autónomo.  
LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 
texto. 
LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 
LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 
LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de puntuación) 
á situación comunicativa e á función da mensaxe. 
LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 
LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto.  
LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as 
referencias internas de tipo léxico e os conectores). 
LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa forma do 
texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas). 
LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. 
LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de 
presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 
LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. 
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LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 
LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares. 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de 
presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos. 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa.  
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 
LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta.  
LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta 
atendendo ás normas. 
LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  
LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 
LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 
LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción 
de textos orais e escritos. 
LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 
LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos. 
LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de 
relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso en diferentes contextos. 
LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao 
caso galego.  
LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de 
riqueza cultural. 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración. 
LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios 
que a integran. 
LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos 
en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. 
LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno (concello 
e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas. 
LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 
LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 
LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. 
LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito 
educativo e local. 
LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético 
e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 
LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 
LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da xerga estudantil.  
LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 
unificadora.  
LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 
 

Bloque 5. Educación literaria 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal 

sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 
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coñecementos adquiridos. 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado 
e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 
LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou cantados, 
determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos estilísticos. 
LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os 
elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes 
principais. 
LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os compoñentes e 
procedementos que caracterizan os subxéneros. 
LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando 
as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos. 
LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na aula.  
LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 
LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias 
secuencias fílmicas. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

 

Competencia dixital (CD). Estándares de aprendizaxe 
 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 
LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 
LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar 
libros e vídeos de xeito autónomo.  
LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 
LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de 
presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 
LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. 
LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros.  
LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 
LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares. 
LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, 
fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de 
presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para mellorar os escritos. 

 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta 
atendendo ás normas.  
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
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LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos 
en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. 
 
Bloque 5. Educación literaria 
LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.  
 
Competencia en aprender a aprender (CAA). Estándares de aprendizaxe 
 
Bloque 1. Comunicación oral. 
Escoitar e falar 
LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 
LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual 
a esquemas ou resumos.  
LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 
LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae 
conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 
LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 
LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións 
orais propias e alleas e propón solucións para melloralas. 
LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia galega. 
LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións. 
LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 
LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 
LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

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

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente 
as ideas. 
LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 
LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca 
bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de 
Internet. 
LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da 
lectura. 
LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 
LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar 
libros e vídeos de xeito autónomo. 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 
LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 
LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e 
produción de textos orais e escritos. 
LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 



 ___________________________________________            Páxina 10________ 
 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así como 
os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un 
texto. 
LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación 
e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 
LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

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

 
Competencias sociais e cívicas (CSC). Estándares de aprendizaxe 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

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

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

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente.  
LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción 
e ás opinións alleas. 
LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates 
e coloquios.  
LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 
LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, 
os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio 
con autoconfianza e seguridade. 
LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua. 
LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, 
fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo.  
LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á 
situación comunicativa. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 
LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá.  
LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar. 
LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias).  
LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. 
LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais 
dun texto.  
LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.  
LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participación en foros.  
LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a 
partir dun modelo (noticias).  
LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social 
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fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao 
caso galego.  
LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de 
riqueza cultural.  
LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 
LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. 
LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito 
educativo e local. 
LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético 
e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 
LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

 
Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Estándares de 
aprendizaxe: 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na 
quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de 
programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 
LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións.  
LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, 
os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio 
con autoconfianza e seguridade.  
LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, 
fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas.  
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 
 
Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). Estándares de aprendizaxe: 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, 
fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental 
para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios 
que a integran.  

 

Bloque 5. Educación literaria 
LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 
LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias 
secuencias fílmicas. 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.1. Comprensión, interpretación 
e resumo de novas de actualidade 
e de informacións de crónicas, 
reportaxes e documentais 
procedentes dos medios de 
comunicación audiovisual. 

▪ B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa, o tema, as ideas 
principais e os datos relevantes de 
diferentes textos orais dos medios de 
comunicación (crónicas, reportaxes e 
documentais) e elaborar esquemas e 
resumos. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.2. Comprensión, interpretación 
e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e 
educativo. 

▪ B1.2. Extraer a intención comunicativa, o 
tema, as ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes textos orais dos 
ámbitos social e educativo. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, cooperación e 
respecto ante as intervencións 
orais, sobre todo en exposicións 
do profesorado ou do alumnado. 

▪ B1.3. Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias 
e alleas da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

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

▪ CSC 

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIE 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.4. Escoita crítica e reflexiva 
ante as mensaxes discriminatorias 
dos medios de comunicación, con 
especial atención aos programas 
de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas 

▪ B1.4. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente 
os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.5. Valoración das producións 
orais emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e cunha actitude 
crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela.  

▪ B1.5. Valorar as producións emitidas 
cunha fonética e prosodia correcta e 
amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ o 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.7. Coñecemento e aplicación, 
con axuda das TIC, de técnicas e 
estratexias para a produción de 
textos orais sobre temas de 

▪ B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das 
TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ h actualidade. 
▪ LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer 

as súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

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

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

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

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CLL 

▪ CSC 

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

▪ CLL 

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.10. Construción de discursos 
adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados 
sobre temas de interese persoal ou 
social da vida cotiá e educativo. 

▪ B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas da 
vida cotiá ou educativa. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do contido e de 
estratexias de lectura 
comprensiva: esquemas, 
resumos, etc. 

▪ B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as normas do uso lingüístico 
para resolver problemas de 
comprensión. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos propios da 

▪ B2.2. Comprender e interpretar textos 
propios da vida cotiá e das relacións 

▪ LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de textos 

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ h vida cotiá e das relacións sociais 
en ámbitos próximos aos intereses 
do alumnado: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitudes. 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos e 
solicitudes. 

propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, 
avisos e solicitudes. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e 
interpretación, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da vida 
educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

▪ B2.4. Comprender e interpretar en 
formato papel ou dixital, textos propios 
da vida educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CCL 
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▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.5. Uso, progresivamente 
autónomo, das bibliotecas e das 
TIC para seleccionar información. 

▪ B2.5. Seleccionar a información que se 
obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras 
fontes e integrar os coñecementos 
adquiridos non proceso de aprendizaxe 
continua. 

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

▪ CCL 

▪ CCA 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.6. Actitude reflexiva e crítica 
ante a lectura para identificar usos 
lingüísticos discriminatorios, 
manifestar posturas de acordo e 
desacordo e expor razoadamente 
as ideas respectando as ideas dos 
demais. 

▪ B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura que permita 
identificar usos lingüísticos 
discriminatorios e manifestar posturas 
de acordo ou desacordo e respecto ás 
mensaxes expresadas. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ LGB2.6.4. Respecta as opinións dos 
demais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ h ▪ B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 

▪ B2.7. Ler en voz alta co dicción, 
entoación e ritmo adecuados á situación 

▪ LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 

▪ CCL 
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▪ ñ adecuados á situación 
comunicativa e á súa función, con 
posibilidade de usar recursos 
audiovisuais para o rexistro de voz. 

comunicativa e á súa función. (interpreta os signos de puntuación) á 
situación comunicativa e á función da 
mensaxe. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.8. Planificación e revisión do 
escrito en función da situación 
comunicativa (tema, fins e 
destinatarios) para elaborar 
producións con adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección 
nas relacións internas e externas 
dos contidos do texto. 

▪ B2.8. Usar procedementos de 
planificación e revisión para conseguir a 
adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección dos contidos nas relacións 
internas e externas do texto. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CD 
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dicionarios electrónicos e correctores. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

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

▪ B2.9. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.10. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos propios 
dos medios de comunicación 
(noticias). 

▪ B2.10. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.11. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos de 
carácter educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de tarefas, 
descricións e explicacións sobre 
contidos das materias curriculares. 

▪ B2.11. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e explicacións sobre 
contidos das materias curriculares. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

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

▪ B2.12. Producir e sintetizar, en formato 
papel ou dixital, textos de distinta 
tipoloxía, fundamentalmente, narracións 
e descricións. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.12.2. Sintetiza e resume 
narracións e descricións sen 

▪ CCL 
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parafrasear o texto resumido. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.13. Uso das TIC (procesadores 
de texto e correctores ortográficos) 
tanto para a textualización, como 
para a revisión e mellora do 
escrito. 

▪ B2.13. Usar as TIC para textualizar, 
revisar e mellorar os escritos: 
procesadores de texto, programas de 
presentación e dicionarios electrónicos.  

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ d 

▪ h 

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

▪ B2.14. Valorar a escritura como fonte de 
aprendizaxe e como unha forma de 
comunicar experiencias, ideas e 
coñecementos propios. 

▪ LGB.2.14.1. Describe os valores da 
escritura como instrumento de 
comunicación social fundamental para 
comunicar experiencias e para adquirir 
e transmitir coñecementos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.1. Recoñecemento, explicación 
e uso de léxico suficientemente 
amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario 
temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

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

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

▪ CCL 

▪ CCC. 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.2. A fonética e a fonoloxía do 
galego, con especial atención a 
posibles interferencias. 

▪ B3.2. Recoñecer e usar a fonética da 
lingua galega. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

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

▪ B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 
calquera outra fonte de consulta, en 
papel ou en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas e para progresar na 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ l normativa. aprendizaxe autónoma. 

▪ b 

▪ e 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.5. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.  

▪ B3.5. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ e ▪ B3.6. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

▪ B3.6. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.7. Recoñecemento da estrutura 
de substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para a 
mellora da comprensión e 
produción textuais. 

▪ B3.7. Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e produción 
textuais. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos nexos e 
conectores textuais (espaciais, de 

▪ B3.8. Recoñecer e usar os nexos 
textuais de espazo, oposición e 
contraste, así como os mecanismos 

▪ LGB3.8.1. Identifica e usa distintos 
tipos de conectores de espazo, 
oposición, contraste, así como os 

▪ CCL 

▪ CAA 
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oposición e contraste) e dos 
principais mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticais como léxicos. 

gramaticais e léxicos de cohesión 
interna. 

mecanismos gramaticais e léxicos de 
referencia interna que lle proporcionan 
cohesión a un texto. 

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

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos no nivel 
da frase para elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

▪ B3.9. Coñecer os compoñentes 
sintácticos para elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun estilo cohesionado 
e correcto. 

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

▪ CCL 

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

▪ B3.10. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das estratexias de 
autoavaliación e a aceptación do erro 
como parte do proceso de aprendizaxe. 

▪ LG3.10.1. Recoñece os erros nas 
producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación, propondo solucións 
para a súa mellora. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.11. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente relacionados cos 
elementos transversais e nos que 
se eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

▪ B3.11. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais 
e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ b 

▪ e 

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

▪ B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

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

 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 

▪ B4.3. A lusofonía. 

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. Apreciar o 
plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e 
coñecer a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Situación sociolingüística do 
galego. 

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

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.5. Proceso de normalización. 
Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, 
favorecemento do xurdimento de 
vínculos positivos cara ao seu uso 
e consciencia da necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado da 
lingua galega. 

▪ B4.3. Coñecer as principais iniciativas 
normalizadoras no ámbito educativo, 
adquirir vínculos positivos cara ao uso 
do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ ñ. 

▪ o. 

▪ B4.6. Situación legal das linguas 
do Estado español. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.7. Prexuízos lingüísticos.  ▪ B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos 
e analizar a situación persoal en relación 
a eles. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da lingua 
galega e da función da lingua 
estándar, uso normalizado da 
variante dialectal propia da zona e 
utilización e valoración da variante 
estándar da lingua en situacións 
de carácter formal. 

▪ B4.6. Identificar e clasificar as variantes 
diafásicas do galego, recoñecer os 
trazos da variedade estándar da lingua 
galega e valorala como variante 
unificadora, así como apreciar a variante 
diatópica propia. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

 Bloque 5. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Lectura, con regularidade, 
de obras literarias e 
desenvolvemento dun criterio 
lector; emisión dunha opinión 

▪ B5.1. Ler con regularidade obras 
literarias e desenvolver criterio lector; 
expor unha opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á idade, 

▪ LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 
literarias e desenvolve criterio lector; 
expón unha opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á idade e 

▪ CCL 
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persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu 
sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos elementos 
propios de cada xénero literario, o 
punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

relacionar o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos 
adquiridos e valorar o uso dos elementos 
propios de cada xénero literario, o punto 
de vista empregado e o uso estético da 
linguaxe. 

relaciona o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos 
adquiridos. 

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou cantados; 
determinación do tema principal, a 
estrutura xeral e os principais 
recursos estilísticos. 

▪ B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e facer audicións de 
poemas recitados ou cantados, 
determinar o tema principal, a estrutura 
xeral e pór de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos narrativos 
breves e localización e descrición 
dos elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto 
de vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

▪ B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente textos narrativos 
breves, localizando e describindo os 
elementos estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes principais. 

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de pezas 
teatrais e recoñecemento dos 
compoñentes e procedementos 
que caracterizan os subxéneros. 

▪ B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visionar pezas 
teatrais e recoñecer os compoñentes e 
procedementos que caracterizan os 
subxéneros.  

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

▪ CCL 

▪ h ▪ B5.5. Comparación de textos 
pertencentes a diferentes xéneros 

▪  B5.5. Comparar textos pertencentes a 
diferentes xéneros e subxéneros, 

▪ LGLB5.5.1. Compara textos 
pertencentes aos diferentes xéneros, 

▪ CCL 
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▪ l e subxéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

sinalando as coincidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma formais. 

sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma 
formais. 

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

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

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

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

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.8. Descrición e caracterización 
dos trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

▪ B5.8. Describir e caracterizar os trazos 
definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ h 

▪ B5.9. Aproveitamento, baixo guía, 
dos fondos e recursos que ofrecen 
as bibliotecas, incluídas as 

▪ B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas 
orientadoras, dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as 

▪ LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas 
pautas orientadoras, dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, 

▪ CCL 

▪ CD 
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▪ l virtuais, para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

virtuais, para a realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

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

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tempor. 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
Grao mínimo de 

consecución 
Procedementos e 

instrumentos 

 
1

ª 
av

al
ia

ci
ó

n
 Bloque 1.  Comunicación oral. Escoitar e falar 

 
 
 
 
 

▪ B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, 
cooperación e respecto ante as 
intervencións orais, sobre todo 
en exposicións do profesorado 
ou do alumnado. 

 
 
 
 
 

 
▪ B1.3. Coñecer e usar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e 
alleas da actividade educativa, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Exposición oral da tarefa 
de competencias que se 
corresponde con este 
trimestre: Mulleres galegas 
aventureiras ▪ LGB1.3.2. Recoñece a t 

importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume) 
e o significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe 
non verbal. ▪ CCL ▪ CSC ▪ CSIE 
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▪ B1.6. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza intervencións orais 
cun mínimo de corrección 
lingüística 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Intervencións 
orais espontáneas 
na aula ( 
preguntas, 
dúbidas, 
aclaracións...) 

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

▪ B1.7. Coñecemento e 
aplicación, con axuda das 
TIC, de técnicas e estratexias 
para a produción de textos 
orais sobre temas de 
actualidade.. 

▪ B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias para 
realizar exposicións orais 
planificadas 

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

- Demostra que sabe 
utilizar de forma efectiva os 
recursos TIC a través da 
tarefas de avaliación de 
Competencias clave. 

 

- Exposición oral da 
tarefa de Competencias 
que corresponde a este 
trimestre: Mulleres 
galegas aventureiras. 

▪ LGB1.7.2. Emprega as 
TIC para facer as súas 
presentacións máis claras 
e atractivas visualmente. ▪ 
CD ▪ CCL ▪ CSC 
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▪ B1.9. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para 
falar en público: planificación 
do discurso nas prácticas 
orais formais e informais. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exposición oral da 
tarefa de Competencias 
que corresponde a este 
trimestre: Mulleres 
galegas aventureiras. 

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

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

▪ CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

▪ B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise do 
contido e de estratexias de 
lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc.. .. 

 

▪ B2.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver 
problemas de comprensión. 

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

 
 

Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización 
correcta da mesma cun 

 
- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa 
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▪ LGB2.1.3. Identifica a 
idea principal e as 
secundarias e 
comprende a relación 
existente entre elas.▪ 
CCL 

positivo e a non realización 
da mesma cun punto 
negativo. A suma de puntos 
positivos e negativos 
incidirá na nota final do 
alumno/a, sendo o criterio 
mínimo de TRES puntos. 

 
 
 
susceptible de tales 
tarefas. 

 
 
▪ B2.5. Uso, progresivamente 
autónomo, das bibliotecas e 
das TIC para seleccionar 
información. 

 
▪ B2.5. Seleccionar a 
información que se obtén 
nas bibliotecas, nas TIC e 
outras fontes e integrar os 
coñecementos adquiridos 
non proceso de 
aprendizaxe continua 

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

 
-Usa elementos de consulta 

de forma autónoma e iso 
plásmase na súa tarefa. 

 
 

 
- Tarefa de Competencias 

clave: Mulleres 
aventureiras galegas 

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

▪ B2.7. Ler en voz alta co 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa 
función. 

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

-Avaliación da tarefa diaria 
no caderno. 

- Lectura voluntaria en 
voz alta do tema a tratar 
en clase 

▪ LGB2.7.2. Usa recursos 
audiovisuais para 
rexistrar a voz. ▪ CCL ▪ 
CD 
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▪ B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 
comunicativa (tema, fins e 
destinatarios) para 
elaborar producións con 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos do 
texto. 

 
 
 

▪ B2.8. Usar procedementos 
de planificación e revisión 
para conseguir a 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección dos 
contidos nas relacións 
internas e externas do texto 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
- Tarefa de competencias: 
Mulleres aventureiras 
galegas 

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

▪ B2.11. Produción, en 
formato papel ou dixital, de 
textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, 
descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

▪ B2.11. Producir, en 
formato papel ou dixital, 
textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, 
descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

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

 
 

- Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a 
non realización da mesma 
cun punto negativo. A suma 
de puntos positivos e 
negativos incidirá na nota 
final do alumno/a. 

- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa susceptible de 
tales tarefas. 
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▪ B2.13. Uso das TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) 
tanto para a textualización, 
como para a revisión e 
mellora do escrito. 

 
 
▪ B2.13. Usar as TIC para 
textualizar, revisar e mellorar 
os escritos: procesadores de 
texto, programas de 
presentación e dicionarios 
electrónicos. 

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

▪ CCL ▪ CD 

- Demostra que sabe 
utilizar de forma efectiva 
os recursos TIC a través 
das tarefas de avaliación 
de Competencias clave: 
Tarefa 1º Trimestre: 
Mulleres galegas 
aventureiras. 

- 

 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 
▪ B3.1. Recoñecemento, 
explica- ción e uso de léxico 
suficiente- mente amplo e 
preciso, con in- corporación 
de fraseoloxía e de 
vocabulario temático a partir 
de campos léxicos 
traballados na aula. 

 

 
▪ B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e voca- bulario 
traballado na aula. 

 

 
▪ LGB3.1.1. Utiliza un 
voca- bulario amplo e 
preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa. ▪ CCL ▪ 
CCC 

- Avaliación da tarefa diaria 
no caderno 

 
 
- Proba escrita 

- Exercicios de léxico 
do libro de texto e 
utilización de 
dicionarios. 

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

▪ B3.3. Usar eficazmente 
os dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, en 
papel ou en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autónoma. 

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

 
 
- Avaliación da tarefa 
diaria no caderno 

 

 
- Exercicios de léxico do 
libro de texto e utilización 
de dicionarios. 

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

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

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

- Avaliación do traballo 
diario. Realiza os 
comentarios das lecturas 
que corresponden a este 
trimestre. 

- Comentarios das 
lecturas realizadas a 
partir do libro de texto 
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▪ B3.5. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

 
 
 

 
▪ B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
- Exercicios de ortografía 
e morfoloxía do libro de 
texto 

- Proba escrita. 

 - Avaliación na aula da 
tarefa diaria 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

▪ B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo 
como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e 
coñecer a lusofonía e 
achegarse ás culturas que a 
integran. 

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

- Sabe definir conceptos 
como Lusofonía e 
Purilingüismo e coñece as 
linguas que se falan en 
España 

- Proba escrita. 

- Exercicios do libro de 
texto 

 - Avaliación na aula da 
tarefa diaria 

 

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

  

 ▪ LGB4.1.4. Coñece as 
linguas que se falan na 
actualidade en Galicia por 
mor da emigración. ▪ CCL 
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   ▪ LGB4.1.5. Valora a 
importancia da relación 
de Galicia coa 
comunidade lusófona e 
coñece os territorios que 
a integran. ▪ CCL ▪ 
CCEC 

  

 
 
 

 
▪ B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da riqueza 
cultural da humanidade 

 

 
▪ B4.2. Describir 

e analizar a 
situación 
sociolingüística 
de Galicia 
atendendo á 
presenza da 
lingua galega no 
contorno. 

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

 
 

 
- Sabe resumir nun par de 
liñas a situación 
sociolingüística de Galicia. 

- Avaliación na aula da 
tarefa diaria 

 
 

 
- Proba escrita. 

-Esquema e resumo 
dos contidos de 
sociolingüística do 
libro de texto 

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

 
 
 
 
 

.▪ B4.3. A lusofonía 

 

 
▪ B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras no 
ámbito educativo, adquirir 
vínculos positivos cara ao uso 
do galego e asumir a 
importancia da contribución 
individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega. 

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

 
 
 
 
 

- Define a Lusofonía e os 
países que a conforman 

 
 
 
 
- Esquema e resumo 
dos contidos de 
sociolca do libro de 
texto 

- Probas escritas 

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

Bloque 5. Educación literaria 
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 ▪ B5.1 Lectura, con 
regularidade, de obras 
literarias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emisión 
dunha opinión persoal sobre 
a lectura dunha obra axeitada 
á idade, relación do seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

▪ B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e desenvolver 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada 
á idade, relacionar o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
valorar o uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético 
da linguaxe 

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

 
 

 

- Coñece as principais 
características dos 
xéneros literarios. 

 

 
- Esquemas e resumos 
dos conceptos 
explicados. 

- Exercicios de xéneros 
literarios do libro de 
texto 

 
- Proba escrita 

- Proba de lectura 
aula virtual. Exame 
test 

 
▪ B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou 
cantados; determinación do 
tema principal, a estrutura 
xeral e os principais 
recursos estilísticos. 

▪ B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e facer 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, 
determinar o tema principal, 
a estrutura xeral e pór de 
relevo os principais recursos 
estilísticos 

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

 
 
 
- Avaliación da tarefa de 
aula. 

 
- Esquemas e resumos 
dos conceptos 
explicados. 

- Exercicios de recursos 
estilísticos do libro de 
texto 

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

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

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

 
- Distingue os principais 
xéneros e subxéneros 
literarios. 

- Esquemas e resumos 
dos conceptos 
explicados. 

- Exercicios de 
xéneros e subxéneros 
literarios do libro de 
texto 
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   ▪ LGLB5.5.2. Compara 
textos pertencentes ao 
mesmo xénero pero a 
diferentes subxéneros, 
sinalando as 
coincidencias e 
diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 
▪ CCL 

  
 
 
- Proba escrita 

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

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

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

-Avaliación de tarefa de 
aula. 

- Analizar as principais 
características dun 
conto. 

- Identificar os diferentes 
tipos de novelas. 

 

-Análise de textos 
literarios 

- Proba escrita 

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

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

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

▪ CCL ▪ CCEC 

 
 

- Avaliación da tarefa de 
aula 

 

- Escribe textos guiados 
segundo as pautas dadas 

polo profesor 

  
2

ª 
a

v
a

li
a

c
ió

n
 

Bloque 1.  Comunicación oral. Escoitar 
e falar 

▪ B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita 
cunha actitude de interese, 
cooperación e respecto 
ante as intervencións orais, 
sobre todo en exposicións 
do profesorado ou do 
alumnado. 

▪ B1.3. Coñecer e usar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias 
e alleas da actividade 
educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 

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

 
Realiza intervencións orais 
cun mínimo de corrección 
ingüística. 

- 

Intervencións orais 
espontáneas na 
aula ( preguntas, 
dúbidas, 
aclaracións...) 
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   ▪ LGB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume) e o significado 
dos trazos máis 
característicos da linguaxe 
non verbal. ▪ CCL ▪ CSC ▪ 
CSIE 

  

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

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

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

Realiza intervencións orais 
cun mínimo de corrección 
lingüística 

- Intervencións 
orais espontáneas 
na aula ( 
preguntas, dúbidas, 
aclaracións...) 

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

▪ LGB1.6.3. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas expresións 
propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). ▪ 
CCL 
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   ▪ LGB1.6.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico 
rico e variado. ▪ CCL 

  

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

 
 
 
 
 

▪ B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise do 
contido e de estratexias de 
lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc.. .. 

 
 
 
 
 
 

▪ B2.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver 
problemas de comprensión. 

 
 
 
 

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

 
 

Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a non 
realización da mesma cun 
punto negativo. A suma de 
puntos positivos e 
negativos incidirá na nota 
final do alumno/a. 

 
 
 
 

- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa susceptible de 
tales tarefas. 

▪ B2.5. Uso, progresivamente 
autónomo, das bibliotecas e 
das TIC para seleccionar 
información. 

▪ B2.5. Seleccionar a 
información que se obtén 
nas bibliotecas, nas TIC e 
outras fontes e integrar os 
coñecementos adquiridos 
non proceso de 
aprendizaxe continua 

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

 
-Usa elementos de consulta 

de forma autónoma e iso 
plásmase na súa tarefa.  

 
- Tarefa de 

Competencias clave: O 
camiño de inverno 
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 B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa función, 
con posibilidade de usar 
recursos audiovisuais para o 
rexistro de voz. 

 
 
▪ B2.7. Ler en voz alta co 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa 
función. 

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

 
 
 
- Avaliación da tarefa diaria. 

 
 
 

- Lectura voluntaria en 
voz alta do tema a tratar 
en clase 

▪ B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 
comunicativa (tema, fins e 
destinatarios) para 
elaborar producións con 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos do 
texto. 

▪ B2.8. Usar procedementos 
de planificación e revisión 
para conseguir a 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección dos 
contidos nas relacións 
internas e externas do texto 

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

▪ CCL 

 
 

 

Tarefa de competencias: 
O camiño de inverno 

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

▪ LGB2.8.7. 
Complementa as 
producións con 
elementos textuais e 
paratextuais: 
ilustracións e gráficos. ▪ 
CCL ▪ CD 
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▪ B2.11. Produción, en 
formato papel ou dixital, de 
textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, 
descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

 
 
 
 

▪ B2.11. Producir, en 
formato papel ou dixital, 
textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, 
descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

 
 
 

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

 
 

- Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a non 
realización da mesma cun 
punto negativo. A suma de 
puntos positivos e negativos 
incidirá na nota final do 
alumno/a. 

 
 
 
 

- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa susceptible de 
tales tarefas. 

 
▪ B2.13. Uso das TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) 
tanto para a textualización, 
como para a revisión e 
mellora do escrito. 

 

▪ B2.13. Usar as TIC para 
textualizar, revisar e mellorar 
os escritos: procesadores de 
texto, programas de 
presentación e dicionarios 
electrónicos. 

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

- Demostra que sabe 
utilizar de forma efectiva os 
recursos TIC a través das 
tarefas de avaliación de 
Competencias clave: 
Tarefa 2º Trimestre: O 
camiño de inverno 

- 

 
 

 
- Realización da tarefa de 
Competencias. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

▪ B3.1. Recoñecemento, 
explica- ción e uso de léxico 
suficiente- mente amplo e 
preciso, con in- corporación 
de fraseoloxía e de 
vocabulario temático a partir 
de campos léxicos 
traballados na aula. 

▪ B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e voca- bulario 
traballado na aula. 

▪ LGB3.1.1. Utiliza un 
voca- bulario amplo e 
preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa. ▪ CCL ▪ 
CCC 

- Avaliación da tarefa diaria 
no caderno 

- Proba escrita 

- Exercicios de léxico do 
libro de texto e utilización 
de dicionarios. 
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▪ B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras fontes 
de consulta en calquera 
soporte, especialmente sobre 
flexión, relación semántica e 
normativa. 

▪ B3.3. Usar eficazmente 
os dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, en 
papel ou en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autónoma. 

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

 

 
- Avaliación da tarefa 
diaria no caderno 

 

 
- Exercicios de léxico do 
libro de texto e utilización 
de dicionarios. 

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

 

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

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

- Avaliación do traballo 
diario. Realiza os 
comentarios das lecturas 
que corresponden a este 
trimestre 

 

- Comentarios das 
lecturas realizadas a partir 
do libro de texto 

 
 
 

 
▪ B3.5. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

 
 
 

 
▪ B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

 
 

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

 
 
 

- O grao mínimo de 
consecución será o 
50% da valoración que 
teña este contido na 
proba escrita. 

- Avaliación na aula 
da tarefa diaria 

 
 
 
 

- Exercicios de ortografía 
e morfoloxía do libro de 
texto 

- Proba escrita. 

 
 

▪ B3.6. Análise e uso 
reflexivo da puntuación en 
relación coa cohesión 
textual. 

 
 

▪ B3.6. Analizar e usar 
correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión 
textual. 

 
 

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

- Avaliación na aula 
da tarefa diaria 

 

 
- Proba escrita. 

- Exercicios do libro de 
texto 

Bloque 4. Lingua e sociedade 
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▪ B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da riqueza 
cultural da humanidade 

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

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

 

 
- Sabe definir conceptos 
como Normalización e 
Normativización e 
recoñece algúns 
préstamos. 

- Avaliación na aula 
da tarefa diaria 

 
 
 
 

- Proba escrita. 

- Exercicios do libro de 
texto 

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

 
 
▪ B4.4. Situación 
sociolingüística do galego. 

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

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

- Sabe resumir nun par de 
liñas a situación sociolca 
de Galicia 

- Avaliación na aula da 
tarefa diaria 

- Proba escrita. 

-Esquema e resumo 
dos contidos  de 
sociolingüística do 
libro de texto 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Lectura, con 
regularidade, de obras 
literarias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emisión 
dunha opinión persoal sobre 
a lectura dunha obra axeitada 
á idade, relación do seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

▪ B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e desenvolver 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada 
á idade, relacionar o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
valorar o uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético 
da linguaxe 

▪ LGLB5.1.1. Le con 
regularidade obras 
literarias e desenvolve 
criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra 
axeitada á idade e 
relaciona o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos. ▪ CCL 

 
- Na proba de lectura da 
aula virtual o grao mínimo 
de consecución 
considerarase a resposta 
correcta do 75% das 
preguntas. 

- Coñece as principais 
características dos 
xéneros literarios. 

- Esquemas e resumos 
dos conceptos 
explicados. 

- Exercicios de xéneros 
literarios do libro de 
texto 

 
- Proba escrita 

- Proba de lectura  
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▪ B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou 
cantados; determinación do 
tema principal, a estrutura 
xeral e os principais 
recursos estilísticos. 

▪ B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e facer 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, 
determinar o tema principal, 
a estrutura xeral e pór de 
relevo os principais recursos 
estilísticos 

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

 
 

- Avaliación da tarefa de 
aula. 

- Realiza correctamente 
a métrica e rima nun 
poema 

 
- Proba escrita 

- Análise de textos 
poéticos do libro de texto. 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e 
localización e descrición dos 
elementos estruturais e 
formais máis salientables: 
punto de vista, tempo, espazo 
e personaxes principais. 

▪ B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves, 
localizando e describindo os 
elementos estruturais e 
formais máis salientables: 
punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes 
principais. 

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

 

-Avaliación da tarefa de 
aula. 

 
- Distingue nun texto en 
prosa tipo de narrador, 
personaxes, espazo e 
tempo 

 
 

 
- Análise de textos 
poéticos do libro de texto. 

- Proba escrita 

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

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

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

-Avaliación de tarefa de 
aula. 

- Analizar as principais 
características dun 
conto. 

- Identificar os diferentes 
tipos de novelas. 

-Análise de textos 
literarios 

- Proba escrita 

▪ LGLB5.5.2. Compara 
textos pertencentes ao 
mesmo xénero pero a 
diferentes subxéneros, 
sinalando as 
coincidencias e 
diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 
▪ CCL 
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▪ B5.7. Produción de textos de 
intención estética servíndose 
dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

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

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

▪ CCL ▪ CCEC 

 
 

- Avaliación da tarefa de 
aula 

 

- Escribe textos guiados 
segundo as pautas dadas 
polo profesor 

  
3

ª 
a

v
a

li
a

c
ió

n
 Bloque 1.  Comunicación oral. Escoitar 

e falar 

 
 
 

 
▪ B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita 
cunha actitude de interese, 
cooperación e respecto 
ante as intervencións orais, 
sobre todo en exposicións 
do profesorado ou do 
alumnado. 

 
 
 
 

 
▪ B1.3. Coñecer e usar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias 
e alleas da actividade 
educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 

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

CSC ▪ CCL - 

 
 
 
 
 
 

 
Realiza intervencións orais 

cun mínimo de corrección 
lingüística 

 
 
 
 
 

 
- Intervencións 
orais espontáneas 
na aula ( 
preguntas, 
dúbidas, 
aclaracións...) 

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

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

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

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

Realiza intervencións orais 
cun mínimo de corrección 
lingüística 

- Intervencións 
orais espontáneas 
na aula ( 
preguntas, 
dúbidas, 
aclaracións...) 



 ___________________________________________            Páxina 48________ 
 

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

  

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 
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▪ B2.1. Coñecemento e uso 
de técnicas de análise do 
contido e de estratexias de 
lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc.. .. 

 
 
 
 
 
 

▪ B2.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver 
problemas de comprensión. 

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

 
 

Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a 
non realización da mesma 
cun punto negativo. A suma 
de puntos positivos e 
negativos incidirá na nota 
final do alumno/a. 

 
 
 
 

- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa susceptible de 
tales tarefas. 

▪ B2.5. Uso, progresivamente 
autónomo, das bibliotecas e 
das TIC para seleccionar 
información. 

▪ B2.5. Seleccionar a 
información que se obtén 
nas bibliotecas, nas TIC e 
outras fontes e integrar os 
coñecementos adquiridos 
non proceso de 
aprendizaxe continua 

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

 
 

- Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a 
non realización da mesma 
cun punto negativo. A suma 
de puntos positivos e 
negativos incidirá na nota 
final do alumno/a. 

- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa susceptible de 
tales tarefas. 

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

 
 



 ___________________________________________            Páxina 50________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ B2.6. Actitude reflexiva e 
crítica ▪ B2.6. Amosar unha actitude ante a lectura para 
identificar usos reflexiva e crítica ante a lectura 
lingüísticos discriminatorios, que permita identificar usos 
manifestar posturas de acordo e lingüísticos 
discriminatorios e 

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

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

▪ 

LGB2.6.2. 
Identifica e expresa 
posturas de acordo e 
desacordo sobre 
aspectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Demostra que 
sabe utilizar de 
forma efectiva 
os recursos TIC 
a través das 
tarefas de 
avaliación de 
Competencias 

clave: Tarefa 1º Trimestre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realización dunha 
exposición oral da 
tarefa de 
Competencias que 
corresponde a este 

desacordo e expor razoadamente manifestar posturas de 
acordo ou 

as ideas respectando as ideas dos desacordo e respecto ás 

mensaxes 

parciais ou globais 
dun 

texto. ▪ CCL ▪ CSC 

Mulleres 

galegas 

aventureiras. 

trimestre: Mulleres galegas 

aventureiras. 

demais. 
 
 
 
 

 
B2.7. Lectura en voz alta 
con dicción, entoación e 
ritmo adecuados á 
situación comunicativa e á 
súa función, con 

posibilidade de 
usar recursos 
audiovisuais para o 
rexistro de voz. 

expresadas. 
 
 
 
 

 
▪ B2.7. Ler en voz 
alta co dicción, 
entoación e ritmo 
adecuados á 
situación 

comunicativa e á súa función. 
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▪ LGB2.6.3. Elabora a súa propia 
interpretación sobre o significado 
dun texto. ▪ CCL ▪ LGB2.6.4. 
Respecta as opinións dos demais. 
▪ CCL ▪ CSC 

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

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

- 
 
 
 
 
- Avaliación da tarefa diaria. - Lectura 
voluntaria en voz 

alta do 
tema a 
tratar en 
clase 

  
 
 
 

 
▪ B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 

 
 
 
 
 

 
▪ B2.8. Usar procedementos 
de planificación e revisión 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Tarefa de competencias: 

comunicativa (tema, fins e 
destinatarios) para 
elaborar producións con 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos do 
texto. 

para conseguir a 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección dos 
contidos nas relacións 
internas e externas do texto 

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

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

B2.10. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

▪ B2.10. Producir, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos 
medios de comunicación 
a partir dun modelo 
(noticias). 

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

▪ CSC 

 

  
 
 
 

▪ B2.11. Produción, en 
formato papel ou dixital, de 
textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, 
descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

 
 
 
 

▪ B2.11. Producir, en 
formato papel ou dixital, 
textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, 
descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

 
 
 

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

 
 

- Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a 
non realización da mesma 
cun punto negativo. A suma 
de puntos positivos e 
negativos incidirá na nota 
final do alumno/a.. 

 
▪ B2.13. Uso das TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) 
tanto para a textualización, 
como para a revisión e 
mellora do escrito. 

 

▪ B2.13. Usar as TIC para 
textualizar, revisar e mellorar 
os escritos: procesadores de 
texto, programas de 
presentación e dicionarios 
electrónicos. 

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

▪ CCL ▪ CD 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

▪ B3.1. Recoñecemento, 
explica- ción e uso de léxico 
suficiente- mente amplo e 
preciso, con in- corporación 
de fraseoloxía e de 
vocabulario temático a partir 
de campos léxicos 
traballados na aula. 

▪ B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e voca- bulario 
traballado na aula. 

▪ LGB3.1.1. Utiliza un 
voca- bulario amplo e 
preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa. ▪ CCL ▪ 
CCC 

consecución será o 
50% da valoración que 
teña este contido na 
proba escrita. 

- Avaliación da tarefa diaria 
no caderno 

- Exercicios de léxico do 
libro de texto e utilización 
de dicionarios. 
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▪ B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras fontes 
de consulta en calquera 
soporte, especialmente sobre 
flexión, relación semántica e 
normativa. 

▪ B3.3. Usar eficazmente 
os dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, en 
papel ou en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autónoma. 

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

 

 
- Avaliación da tarefa 
diaria no caderno 

 

 
- Exercicios de léxico do 
libro de texto e utilización 
de dicionarios. 

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

 

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

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

- Avaliación do traballo 
diario. Realiza os 
comentarios das lecturas 
que corresponden a este 
trimestre 

 

- Comentarios das 
lecturas realizadas a partir 
do libro de texto 

 
 

 
▪ B3.5. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

 
 

 
▪ B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

 

 

- Avaliación na aula 
da tarefa diaria 

 
 
 
- Exercicios de ortografía 
e morfoloxía do libro de 
texto 

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

▪ B3.6. Análise e uso 
reflexivo da puntuación en 
relación coa cohesión 
textual. 

▪ B3.6. Analizar e usar 
correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión 
textual. 

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

- Avaliación na aula 
da tarefa diaria 

- Proba escrita. 

- Exercicios do libro de 
texto 
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B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substantivos e 
verbos e da súa 
caracterización morfolóxica 
para a mellora da 
comprensión e produción 
textuais. 

 
 
 
▪ B3.7. Recoñecer a estrutura 
de substantivos e verbos e 
da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción 
textuais. 

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

 

 

- Avaliación na aula 
da tarefa diaria 

 
 
 

 
- Proba escrita. 

-Exercicios do libro de 
texto- 

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

Bloque 4. Lingua e sociedade 

▪ B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación do 
galego, favorecemento do 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e 
das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado 
da lingua galega. 

 
 
 
 

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

 
 

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

 
- Sabe definir o que é 
un prexuízo e é capaz 
de distinguilos. 

- Avaliación da tarefa de 
aula. 

 

 
- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa susceptible de 
tales tarefas. 

 
- Probas escritas 

▪ B4.6. Situación legal das 
linguas do Estado español. 

▪ B4.6. Identificar e clasificar 
as variantes diafásicas do 
galego, recoñecer os trazos 
da variedade estándar da 
lingua galega e valorala como 
variante unificadora, así 
como apreciar a variante 
diatópica propia. 

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

- Avaliación da tarefa de 
aula. 

 
- Recoñece os 
estranxeirismos e 
castelanismos. 

- Sabe distinguir en 
diferentes textos os trazos 
característicos de cada 
Bloque Lingüístico. O grao 
mínimo sería o 75% dos 

- Realizar esquemas e 
resumos, así como 
cadros conceptuais ao 
inicio de cada tema 
explicado, sempre que o 
tema sexa susceptible de 
tales tarefas. 

 
- Probas escritas 

▪ LGB4.6.2. Analiza a súa 
práctica lingüística e 
identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 
▪ CCL 
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   ▪ LGB4.6.3. Recoñece os 
trazos da variedade 
estándar da lingua galega e 
valóraa como variante 
unificadora. ▪ CCL 

 
 
 
 

 
textos da proba escrita. 

 

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

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Lectura, con 
regularidade, de obras 
literarias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emisión 
dunha opinión persoal sobre 
a lectura dunha obra axeitada 
á idade, relación do seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

▪ B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e desenvolver 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada 
á idade, relacionar o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
valorar o uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético 
da linguaxe 

 
▪ LGLB5.1.1. Le con 
regularidade obras 
literarias e desenvolve 
criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra 
axeitada á idade e 
relaciona o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos. ▪ CCL 

 
 
 
 
- Na proba de lectura da 
aula virtual o grao mínimo 
de consecución 
considerarase a resposta 
correcta do 75% das 
preguntas. 

 
 
 
 
 

 
- Proba de lectura aula 
virtual. Exame test 

▪ B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou 
cantados; determinación do 
tema principal, a estrutura 
xeral e os principais 
recursos estilísticos. 

▪ B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e facer 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, 
determinar o tema principal, 
a estrutura xeral e pór de 
relevo os principais recursos 
estilísticos 

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

- Avaliación da tarefa de 
aula. 

- Recoñece polo 
menos a metade dos 
recursos estilísticos 
vistos na aula. 

- Proba escritas 

- Exercicios do libro de 
texto 
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▪ B5.4. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de 
pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

 
▪ B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visionar 
pezas teatrais e recoñecer 
os compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

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

 

 
- Coñece a estrutura 
e subxéneros das 
tpezas teatrais. 

 

 
-Esquemas e resumos 
dos conceptos teatrais 

básicos. 

- Proba escrita 

 
 

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

 
 

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

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

▪ CCL ▪ CCEC 

-- Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a 
non realización da mesma 
cun punto negativo. A suma 
de puntos positivos e 
negativos incidirá na nota 
final do alumno/a. 

 
 
 

- Escribe textos guiados 
segundo as pautas dadas 

polo docente 

 
 
 
 
▪ B5.8. Descrición e 
caracterización dos trazos 
definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

 
 
 
 

▪ B5.8. Describir e 
caracterizar os trazos 
definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

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

 
- Revisión na aula da 
realización da tarefa 
indicada, valorando a 
realización correcta da 
mesma cun positivo e a 
non realización da mesma 
cun punto negativo. A suma 
de puntos positivos e 
negativos incidirá na nota 
final do alumno/a. 

 
 
 

 
- Escribe textos guiados 

segundo as pautas dadas 
polo docente 

- Tarefas de 
aula 

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

O proceso de ensino-aprendizaxe, nos bloques de contido, segue o procedemento da 

aprendizaxe natural, a partir do que saben e usan os e as estudantes ata o que aprenden, reflexionando 

sobre iso e asumíndoo como propio, para poder usalo. 

 
A clase convértese no medio idóneo para levar a cabo unha metodoloxía activa coa que o 

alumnado resolva problemas, utilizando e compartindo información, aprendendo a autoavaliar o 

proceso que seguiu co fin de chegar a ser máis capaz de conducirse autonomamente. Os 

procedementos convértense no elemento vertebrador da área de lingua galega e literatura, pois deben 

levar ao alumnado ao desenvolvemento de habilidades na expresión e comprensión oral e escrita en 

contextos significativos, ademais de coñecer, valorar e gozar do feito literario, tendo sempre presente 

que os resultados, en educación, son a longo prazo, e que se concretan nunha competencia individual 

para a aprendizaxe posterior, dentro ou fóra das aulas. 

 
Preténdese potenciar a capacidade de comunicación lingüística dos alumnado e propiciar a 

reflexión permanente sobre a linguaxe como medio de comunicación, de representación, de regulación 

da propia actividade e de goce estético O traballo en grupo permite adestrar a competencia 

comunicativa ademais de incrementar o crecemento persoal desde a diversidade. 

 
As tarefas competenciais propostas estarán vinculadas a contextos reais e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas ao alumnado. Para acadar este 

principio, articúlanse os contidos de todas as unidades en torno ao seguinte esquema: 

 

- Texto sobre diversos aspectos da cultura ou da paisaxe galegas relacionado con algúns dos 

contidos que se van desenvolver a continuación. 

 

- Lectura que exemplifica a tipoloxía textual traballada en cada caso. Información teórica para 

tratar as características específicas de cada tipo de texto e comentario da lectura no que se inclúen 

diversas actividades de comprensión e análise textual, coas que se pretende desenvolver no alumnado 

a súa capacidade para o pensamento crítico. 

 

- Vocabulario agrupado por campos semánticos, seleccionados en cada unidade a partir da 

lectura inicial, acompañado de diversas e abundantes actividades, entre as que se inclúen xogos e 

utilización das TIC para a busca e o tratamento da información. 

 

- Ortografía, centrándose nas regras básicas que rexen a acentuación e a puntuación, así como 

o uso de certas grafías que adoitan ofrecer dúbidas entre o alumnado e a continuación preséntanse 

actividades para poñer en práctica ditas regras. 

 

- Gramática, parte na que tratan todas as categorías gramaticais, atendendo ao seu aspecto 

semántico, morfolóxico e sintáctico co fin de coñecer as diferentes unidades da lingua e empregalas 

correctamente. 

 

- -Lingua e sociedade, sección na que se estuda a historia e a formación da lingua galega, así 

como algúns aspectos sociolingüísticos de relevancia, sempre en relación co tema de literatura 

que se trata na unidade. 

 

- Literatura, apartado que se inicia co estudo da literatura popular, para logo facer unha síntese 

nas sucesivas unidades, da historia da literatura galega desde os comezos ata o século XIX, con 



 
 

Páxina 57 
_____________________________________________________________________________________________ 

especial fincapé nos momentos máis brillantes do seu desenvolvemento: a lírica galego-portuguesa 

medieval e o Rexurdimento. Complétase este apartado cunha antoloxía e coa proposta de comentario 

de texto a partir dun exemplo representativo da época ou xénero traballado na unidade. 

 

- Obradoiro de literatura, no que se pretende explotar a capacidade creativa do alumnado, aí 

como a súa competencia para o emprendemento e o traballo cooperativo. Trátase de que elaboren os 

seus propios textos, de acordo cunhas pautas e modelos que lle serven de exemplo. 

 

- Aplica o que sabes supón o remate de unidade na que, a partir dun texto, o alumando repasará 

os contidos da unidade e, de novo, mostrará a súa capacidade para emprender tarefas competenciais. 

 
Materiais e recursos didácticos 
 
Libro de texto: Lingua galega e literatura Edixgal-EDEBÉ 

 
Recursos fotocopiables da Proposta didáctica  que recollen lecturas complementarias, actividades de reforzo e ampliación, 
material para o desenvolvemento das competencia, fichas de autoavaliación e a adaptación curricular. 
CD- Audio coas lecturas iniciais e outros textos. 
Dicionarios. 
O  taboleiro dixital e o libro dixital. 
Recursos dixitais que figuran no enlace web tanto para o profesor como para o alumnado e páxinas que se suxiren no libro 
do alumnado. 
Recursos dixitais que figuran no servidor ABALAR. 
Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 
Ademais dos materiais citados, o profesorado poderá empregar outros recursos se o considera necesario: fotocopias,  
presentacións, vídeos, audicións ... como apoio ao seu labor docente. 

 
Libros de lectura 
1ª avaliación 
Aleixandre, Marilar: A banda sen futuro. Ed. Xerais 
 
2ª avaliación 
Jaureguízar, Santiago:  O contador de estrelas. Ed. Alfaguara-Obradoiro 
 
3ª avaliación 
Fraga, Xesús: Reo. Editorial Galaxia-Costa Oeste 
 
As obras de lectura poderán ser modificadas dependendo da posibilidade de asistencia do autor ou 
autores ao centro. 
 
Temporalización e secuenciación 

PRIMEIRO TRIMESTRE UDS.: 1, 2, 3, 4 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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Bloque 1. Comunicación 
oral. Escoitar e falar 

 

1. Comprensión, 
interpretación e resumo de 
calquera texto oral. 

 

2. Comprensión e 
interpretación de textos orais 
utilizados no ámbito social e 
educativo. 
 
3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa 
con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 
 
5. Coñecemento e aplicación, 
con axuda das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación (TIC), de 
estratexias necesarias para 
producir textos orais sobre 
temas de actualidade. 

 

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

 

7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 

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

1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa e a 
idea xeral de textos orais e 
elaborar un resumo. 

 

2. Extraer a intención 
comunicativa e a idea xeral 
de textos orais sinxelos dos 
ámbitos social e educativo, e 
seguir instrucións para 
realizar tarefas guiadas de 
aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

 

3. Coñecer e apreciar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas 
como planificadas. 

 

5. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, as estratexias 
necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas 
e participar de forma 
construtiva en diversas 
interaccións comunicativas. 

 

6. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

 

7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 

10. Producir discursos breves 
e comprensibles sobre temas 
da vida cotiá, de interese 
persoal ou social. 

1.1. Comprende e interpreta a 
intención comunicativa de 
textos orais sinxelos. (CCL e 
CAA) 

1.2. Traslada a información 
relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos. 
(CCL e CAA) 

2.1. Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea xeral, os 
datos máis relevantes en 
textos orais do ámbito social e 
educativo. (CCL e CAA) 

2.2. Segue instrucións para 
realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva 
autonomía. (CCL e CAA) 

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

3.2. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non 
verbal. (CCL, CAA, CSC e 
CSIEE) 

5.1. Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás 
súas producións. (CD, CAA e 
CSIEE) 

5.2. Emprega as TIC para 
facer as súas presentacións 
máis claras e visualmente 
atractivas. (CD, CAA e 
CSIEE) 

6.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia correcta, recoñece 
os erros de produción oral 
propia e allea e propón 
solucións para melloralas. 
(CCL e CAA) 

6.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia da 
lingua galega. (CAA) 

6.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 



 
 

Páxina 59 
_____________________________________________________________________________________________ 

PRIMEIRO TRIMESTRE UDS.: 1, 2, 3, 4 

habitual do seu contexto. 
(CCL e CCEC) 

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

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

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

7.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. (CCL) 

10.1. Participa en conversas 
informais nas que intercambia 
información e expresa a súa 
opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá 
indicacións ou instrucións 
sinxelas. (CCL, CSC, CSIEE 
e CCEC) 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita. Ler e escribir 

 

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

 

3. Comprensión, 
interpretación e síntese de 
textos dos medios de 
comunicación: noticias, 
crónicas e reportaxes. 

 

1. Aplicar técnicas de análise 
do contido e estratexias de 
lectura comprensiva. 

 

3. Comprender, interpretar e 
sintetizar escritos dos medios 
de comunicación, 
especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

 

7. Ler en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
á situación comunicativa. 

 

1.1. Utiliza técnicas de análise 
e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e 
resumos. (CCL e CCA) 

1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a 
partir de elementos 
contextuais explícitos.  (CCL) 

1.4. Procura o léxico 
descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra ou 
deduce o significado polo 
contexto. (CCL e CCA) 
1.6. Busca información para 
ampliar e completar o contido 
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PRIMEIRO TRIMESTRE UDS.: 1, 2, 3, 4 

7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa, aos patróns 
fonéticos do galego e aos 
signos de puntuación. 

 

8. Planificación e revisión do 
escrito, de forma guiada, para 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 

12. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
de distintos xéneros: 
descricións, narracións de 
feitos e exposicións de ideas 
e conceptos. 

 

13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC 
(procesadores de textos e 
correctores ortográficos) na 
planificación, revisión e 
presentación dos escritos. 

 

14. Autoavaliación da 
aprendizaxe da lingua cunha 
actitude activa e de confianza. 

8. Planificar, producir e 
revisar o escrito co fin de 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 

12. Producir textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

 

13. Usar, con progresiva 
autonomía, as TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) para 
planificar, revisar e mellorar a 
presentación dos escritos. 

 

14. Avaliar o seu proceso de 
aprendizaxe cunha actitude 
activa e de confianza. 

das mensaxes a través de 
distintos recursos: xornais, 
revistas, libros, enciclopedias, 
buscadores de internet. (CCL, 
CCA e CD) 
1.7. Contrasta os contidos 
analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da 
lectura. (CCL e CCA) 
3.1. Comprende, interpreta e 
sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, 
especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. (CCL 
e CSC) 
7.1. Le en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto 
pola puntua- ción do texto. 
(CCL) 
7.2. Le en voz alta seguindo 
os patróns fonéticos do 
galego. (CCL) 
8.2. Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación 
comunicativa. (CCL) 
8.5. Revisa o texto con 
respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. (CCL e CD) 
12.1. Produce textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. (CCL) 
13.1. Utiliza, con progresiva 
autonomía, as funcións 
básicas dun procesador de 
textos para organizar os 
contidos e mellorar a 
presentación. (CD) 
14.1. Participa, de modo 
guiado, nas tarefas de 
revisión e mellora das 
producións propias e alleas. 
(CCL e CAA) 
14.2. Acepta o erro como 
parte do proce- so de 
aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de 
superación. (CCL e CAA) 

Bloque 3. Funcionamento 
da lingua 

 

1. Recoñecer, explicar e usar 
léxico amplo e preciso coa 
presenza da fraseoloxía e 

1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun 



 
 

Páxina 61 
_____________________________________________________________________________________________ 

PRIMEIRO TRIMESTRE UDS.: 1, 2, 3, 4 

1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático a 
partir de campos 
léxicos traballados na 
aula. 

 

1. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como 
en soporte electrónico, 
especialmente sobre 
clases de palabras e 
normativa. 

 

2. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

 

6. Recoñecemento, uso 
e explicación das 
categorías gramaticais 
básicas (substantivo, 
adxectivo cualificativo, 
verbo, adverbio, etc.) 
así como a diferenza 
entre palabras flexivas 
e non flexivas para a 
creación e 
comprensión de 
textos. 

 

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

vocabulario traballado na 
aula. 

 

3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera outra 
fonte de consulta en calquera 
soporte, para resolver 
dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

 

4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

 

6. Recoñecer e explicar o uso 
das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir 
erros e diferenciar as flexivas 
das non flexivas. 

 

11. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das 
estratexias de autoavaliación 
e a aceptación do erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe. 

rexistro axeitado á situación. 
(CCL) 

3.1. Obtén, de xeito 
autónomo, información 
lingüística relativa á clase de 
palabras e a normativa en 
dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de 
consulta. (CCL e CD) 

4.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 
(CCL) 

6.1. Recoñece e explica o uso 
das categorías gramaticais 
nos textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros e distingue as flexivas 
das non flexivas. (CAA) 

11.1. Recoñece os erros nas 
producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación. 
(CCL e CAA) 

Bloque 4. Lingua e 
sociedade 

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

 

2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza 

1. Valorar as linguas como 
medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar 
positivamente o plurilingüismo 
como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e 
coñecer a lusofonía e 
achegarse ás culturas que a 
integran. 

1.1. Valora a lingua como 
instrumento co cal se 
constrúen todos os 
saberes e como medio de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo a través da 
identificación de 
elementos lingüísticos de 
noso na literatura de 
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cultural da 
humanidade. 

 

3. A lusofonía. 

 
6. Situación 
sociolingüística e legal 
das linguas de 
España. 

 

4. Coñecer a situación 
sociolingüística e legal das 
linguas de España. 

 

 

tradición oral e no xénero 
humorístico. (CCL) 

1.2. Coñece as linguas que se 
falan en Galicia.  (CCL) 

1.3. Coñece os territorios que 
forman parte da 
comunidade lusófona. 
(CCL) 

 4.1. Coñece a lexislación que 
regula os dereitos lingüísticos 
individuais. (CCL e CSC) 

Bloque 5. Educación 
literaria 

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

 

2. Comparación de textos 
literarios e non literarios e 
diferenciación de textos dos 
tres grandes xéneros a partir 
dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

 

4. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e 
recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos 
formais básicos. 

 

7. Descrición e 
caracterización dos trazos 
definitorios básicos do cómic 
e a canción como linguaxes 
artísticas. 

 

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

1. Ler, con regularidade e de 
maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á 
idade, relacionando o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, 
procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 

2. Comparar textos literarios e 
non literarios e diferenciar 
textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis 
xerais. 

 

4. Ler expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñecer 
a funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

 

7. Describir e caracterizar os 
trazos definitorios básicos do 
cómic e a canción como 
linguaxes artísticas. 

 

8. Familiarizarse, seguindo 
unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. 

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

2.1. Compara textos 
literarios e non literarios e 
describe as súas 
diferenzas e similitudes. 
(CCL) 

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

4.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece 
a funcionali- dade dos 
elementos formais básicos. 
(CCL) 

7.3. Describe e caracteriza os 
trazos definitorios básicos da 
canción como linguaxe 
artística. (CCL e CCEC) 

7.4. Identifica e describe, 
nunha canción dada, os seus 
principais trazos definitorios. 
(CCL e CCEC) 

8.1. Familiarízase, seguindo 
unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
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resolución de dúbidas de 
traballo. (CCL e CD) 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación 
oral. Escoitar e falar 

1. Comprensión, 
interpretación e resumo de 
calquera texto oral ou 
daqueles propios dos medios 
de comunicación, próximos 
aos intereses do alumnado. 
 
3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa 
con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 
 
4. Escoita crítica e reflexiva 
das mensaxes dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas 
informativos. 

 

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

 

7. Produción de discursos 
orais, en interven-cións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 

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

1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa e a 
idea xeral de textos orais e 
elaborar un resumo. 

 

3. Coñecer e apreciar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas 
como planificadas. 

 

4. Identificar e contrastar o 
propósito comunicativo en 
textos orais dos medios de 
comunicación, analizar 
criticamente os seus contidos 
e identificar prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

 

5. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, as estratexias 
necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas 
e participar de forma 
construtiva en diversas 
interaccións comunicativas. 

 

7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 

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

1.1. Comprende e interpreta a 
intención comunicativa de 
textos orais sinxelos. (CCL e 
CAA) 

1.2. Traslada a información 
relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos. 
(CCL e CAA) 

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

3.2. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non 
verbal. (CCL, CAA, CSC e 
CSIEE) 

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

4.3. Identifica e rexeita os 
usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou 
discrimi- nacións. (CSC) 

5.1. Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás 
súas producións. (CD, CAA e 
CSIEE) 

5.2. Emprega as TIC para 
facer as súas presentacións 
máis claras e visualmente 
atractivas. (CD, CCL e 
CSIEE) 

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

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

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

7.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. (CCL) 

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

9.3. Adecúa a súa pronuncia 
á finalidade da situación 
comunicativa. (CCL e CSC) 

9.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal ás 
súas producións orais. (CCL 
e CAA) 

9.5. Analiza similitudes e 
diferenzas entre discursos 
formais e espontáneos. (CAA) 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita. Ler e escribir 

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

 

4. Comprensión e 
interpretación de textos do 
ámbito educativo, 
especialmente, descritivos, 
narrativos e expositivos sobre 

1. Aplicar técnicas de análise 
do contido e estratexias de 
lectura comprensiva. 

 

4. Comprender, interpretar e 
sintetizar escritos do ámbito 
educativo do alumnado, 
especialmente, textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs 
educativas, e información de 

1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a 
partir de elementos 
contextuais explíci- tos. (CCL) 

1.3. Reconstrúe o sentido 
global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas. 
(CCL) 

1.4. Procura o léxico 
descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra ou 
deduce o significado polo 
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as distintas materias 
curriculares: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en diversos 
soportes. 

 

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

 

7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa, aos patróns 
fonéticos do galego e aos 
signos de puntuación. 

 

8. Planificación e revisión do 
escrito, de forma guiada, para 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 

11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

 

12. Produción, en soporte 
papel ou dixital, de textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

 

13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC 
(procesadores de textos e 
correctores ortográficos) na 
planificación, revisión e 
presentación dos escritos. 

 

14. Autoavaliación da 
aprendizaxe da lingua cunha 
actitude activa e de 
confianza. 

dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 

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

 

7. Ler en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
á situación comunicativa. 

 

8. Planificar, producir e 
revisar o escrito co fin de 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 

11. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

 

12. Producir textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

 

13. Usar, con progresiva 
autonomía, as TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) para 
planificar, revisar e mellorar a 
presentación dos escritos. 

 

14. Avaliar o seu proceso de 
aprendizaxe cunha actitude 
activa e de confianza. 

contexto. (CCL e CAA) 
1.5. Interpreta o significado 
de elementos non lingüísticos 
(símbolos, iconas, etc.). 
(CCL) 
1.6. Busca información para 
ampliar e completar o contido 
das mensaxes a través de 
distintos recursos: xornais, 
revistas, libros, enciclopedias, 
buscadores de Internet. (CCL, 
CCA e CD) 
1.7. Contrasta os contidos 
analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da 
lectura. (CCL e CCA) 
4.1. Comprende, interpreta e 
sintetiza textos propios da 
vida educativa: webs educati- 
vas, información de 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en distintos 
soportes. (CCL, CAA, CD e 
CSC) 
4.2. Segue instrucións para 
realizar tarefas de 
aprendizaxe guiadas, con 
progresiva autonomía. (CCL) 
5.1. Usa de forma guiada as 
bibliotecas e as TIC para 
obter información e consultar 
modelos de composición 
escrita. (CCL, CAA e CD) 
7.1. Le en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto 
pola puntuación do texto. 
(CCL) 
7.2. Le en voz alta seguindo 
os patróns fonéticos do 
galego. (CCL) 
8.2. Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación 
comunicativa. (CCL) 
8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores 
textuais básicos, e 
concordancias dentro do 
sintagma nominal e dentro do 
sintagma verbal. (CCL) 
8.4. Puntúa o texto en 
relación coa organización 
oracional e a forma do texto 
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(os parágrafos e a 
distribución e organización 
das ideas expresadas). (CCL) 
8.5. Revisa o texto con 
respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. (CCL e CD) 
11.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos propios da vida 
educativa, especialmente, 
resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes 
realizadas. (CCL e CD) 
12.1. Produce textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. (CCL) 
13.1. Utiliza, con progresiva 
autonomía, as funcións 
básicas dun procesador de 
textos para organizar os 
contidos e mellorar a 
presentación. (CCL e CD) 
14.1. Participa, de modo 
guiado, nas tarefas de 
revisión e mellora das 
producións propias e alleas. 
(CCL e CAA) 
14.2. Acepta o erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de 
superación. (CCL e CAA) 

Bloque 3. Funcionamento 
da lingua 

1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario 
temático a partir de campos 
léxicos traballados na aula. 

 

3. Uso eficaz dos dicionarios 
e doutras fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre clases 
de palabras e normativa. 

 

4. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 

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

 

3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera outra 
fonte de consulta en calquera 
soporte, para resolver 
dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

 

4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

 

5. Analizar e usar 
correctamente a puntuación, 

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

3.1 Obtén, de xeito autónomo, 
información lingüística 
relativa á clase de 
palabras e a normativa en 
dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras 
de consulta. (CCL e CD) 

3.2 Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. (CCL) 

3.3 Aplica estratexias para a 
corrección lingüística, 
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morfolóxicas da lingua 
galega. 

5. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

 

6. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais básicas 
(substantivo, adxectivo 
cualificativo, verbo, adverbio, 
etc.) así como a diferenza 
entre palabras flexivas e non 
flexivas para a creación e 
comprensión de textos. 

 

7. Recoñecemento, uso e 
reflexión dos mecanismos da 
cohesión textual como a 
deíxe persoal. 

 

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

 

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

de acordo coa cohesión 
textual. 

 

6. Recoñecer e explicar o uso 
das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir 
erros e diferenciar as flexivas 
das non flexivas. 

 

7. Recoñecer, usar e 
reflexionar sobre os 
mecanismos da cohesión 
textual como a deíxe persoal. 

 

11. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das 
estratexias de autoavaliación 
e a aceptación do erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe. 

 

13. 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. 

gramatical e ortográfica 
dos textos. (CCL) 

5.1. Analiza e usa 
correctamente a puntuación 
de acordo coa cohesión 
textual. (CCL) 

6.1. Recoñece e explica o uso 
das categorías gramaticais 
nos textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros e distingue as flexivas 
das non flexivas. (CCL e 
CAA) 

7.1. Recoñece e explica nos 
textos as referencias 
deícticas persoais. (CCL e 
CAA) 

11.1. Recoñece os erros nas 
producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación. 
(CCL e CAA) 

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

Bloque 4. Lingua e 
sociedade 

4. Análise da situación 
sociolingüística, a partir do 
contexto familiar do 
alumnado. 

 

5. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e 
das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado 
da lingua galega. 

 

8. Recoñecemento e 
valoración dos princi- pais 
fenómenos que caracterizan 

2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo dos 
contextos familiares do 
alumnado. 

 

3. Adquirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e 
asumir a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega. 

 

6. Recoñecer e apreciar as 
variantes diatópi- cas do 
galego. 

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

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

6.1. Aprecia as variantes 
diatópicas do galego como 
símbolo de riqueza lingüística 
e cultural. (CCL e CCEC) 
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as variedades diatópicas do 
galego. 

 

Bloque 5. Educación 
literaria 

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

 

3. Lectura expresiva e 
comprensiva, audi- cións de 
poemas recitados ou 
cantados, determinación da 
temática ou temáticas 
abordadas e descrición dos 
valores estilísticos dos textos. 

 

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

 

7. Descrición e 
caracterización dos trazos 
definitorios básicos do cómic 
e a canción como linguaxes 
artísticas. 

 

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

1. Ler, con regularidade e de 
maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á 
idade, relacionando o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, 
procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 

3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinalar 
a temática ou temáticas 
abordadas e describir os 
valores estilísticos dos textos. 

 

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

7. Describir e caracterizar os 
trazos definitorios básicos do 
cómic e a canción como 
linguaxes artísticas. 

 

8. Familiarizarse, seguindo 
unhas pautas orientadoras, 
co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. 

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

3.1. Le expresiva e 
comprensivamente, fai 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala 
a temática ou temáticas 
abordadas e describe os 
valores estilísticos dos textos. 
(CCL) 

6.1. Escribe textos sinxelos 
de intención estética, 
servíndose dos 
coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 
(CCL e CCEC) 

7.1. Describe e caracteriza os 
trazos definitorios básicos do 
cómic como linguaxe artística. 
(CCL e CCEC) 

7.2. Identifica e describe, nun 
cómic dado, os principais 
trazos definitorios. (CCL e 
CCEC) 

8.1. Familiarízase, seguindo 
unhas pautas orientadoras, 
co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. (CCL e CD) 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación 
oral. Escoitar e falar 

1. Comprensión, 
interpretación e resumo de 
calquera texto oral ou 
daqueles propios dos medios 
de comunicación, 
especialmente noticias de 
actualidade, crónicas e 
reportaxes, próximas aos 
intereses do alumnado. 
 
3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa 
con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 
 
4. Escoita crítica e reflexiva 
das mensaxes dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas 
informativos. 

 

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

 

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

 

7. Produción de discursos 
orais, en interven-cións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 

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

 

10. Construción de discursos 
adecuados, cohesionados e 

1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa e a 
idea xeral de textos orais 
(noticias de actualidade, 
crónicas e reportaxes) e 
elaborar un resumo. 

 

3. Coñecer e apreciar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas 
como planificadas. 

 

4. Identificar e contrastar o 
propósito comunicativo en 
textos orais dos medios de 
comunicación, analizar 
criticamente os seus contidos 
e identificar prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

 

5. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, as estratexias 
necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas 
e participar de forma 
construtiva en diversas 
interaccións comunicativas. 

 

6. Valorar as producións orais 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

 

 

7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 

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

 

10. Producir discursos breves 
e comprensi bles sobre temas 
da vida cotiá, de interese 
persoal ou social. 

1.1. Comprende e interpreta a 
intención comunicativa de 
textos orais sinxelos (noticias 
de actualidade, crónicas e 
reportaxes). (CCL e CAA) 

1.2. Traslada a información 
relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos. 
(CCL e CAA) 

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

3.2. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non 
verbal. (CCL, CAA, CSC e 
CSIEE) 

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

4.3. Identifica e rexeita os 
usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou 
discriminacións. (CSC) 

5.1. Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás 
súas producións. (CD, CAA e 
CSIEE) 

5.2. Emprega as TIC para 
facer as súas presentacións 
máis claras e visualmente 
atractivas. (CD, CCL e 
CSIEE) 

6.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia correcta, recoñece 
os erros de produción oral 
propia e allea e propón 
solucións para melloralas. 
(CCL e CAA) 

6.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se 
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coherentes desde o punto de 
vista comunicativo, sobre 
temas de interese persoal ou 
social da vida cotiá e 
educativa. 

 

 

poidan asociar á pronuncia da 
lingua galega. (CAA) 

6.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 
(CCL e CCEC) 

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

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

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

7.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. (CCL) 

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

9.3. Adecúa a súa pronuncia 
á finalidade da situación 
comunicativa. (CCL e CSC) 

9.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal ás 
súas producións orais. (CCL 
e CAA) 

9.5. Analiza similitudes e 
diferenzas entre discursos 
formais e espontáneos. (CAA) 

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

10.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia 
información e expresa a súa 
opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá 
indicacións ou instrucións 
sinxelas. (CCL, CSC, CSIEE, 
CCEC) 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita. Ler e escribir 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Utilización guiada da 
biblioteca e das TIC para 
obter información e consultar 

1. Aplicar técnicas de análise 
do contido e estratexias de 
lectura comprensiva. 

 

2. Comprender, interpretar e 
sintetizar textos da vida cotiá 
e das relacións sociais en 
ámbitos próximos á 
experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de 
móbil e normas e instrucións 
de uso. 

 

3. Comprender, interpretar e 
sintetizar escri-tos dos 
medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

 

4. Comprender, interpretar e 
sintetizar escritos do ámbito 
educativo do alumnado, 
especialmente, textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs 
educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 

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

 

1.1. Utiliza técnicas de 
análise e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e 
resumos. (CCL e CCA) 

1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a 
partir de elementos 
contextuais explícitos. (CCL) 

1.3. Reconstrúe o sentido 
global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas. 
(CCL) 

1.4. Procura o léxico 
descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra ou 
deduce o significado polo 
contexto. (CCL e CAA) 
1.5. Interpreta o significado 
de elementos non lingüísticos 
(símbolos, iconas, etc.). 
(CCL) 
1.6. Busca información para 
ampliar e completar o contido 
das mensaxes a través de 
distintos recursos: xornais, 
revistas, libros, enciclopedias, 
buscadores de Internet. (CCL, 
CCA e CD) 
1.7. Contrasta os contidos 
analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da 
lectura. (CCL e CCA) 
2.1. Comprende, interpreta e 
sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: 
mensaxes electrónicas ou de 
móbil, de correo electrónico, 
normas e instrucións de uso. 
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modelos de composición 
escrita. 

 

6. Actitude reflexiva e crítica 
ante as mensaxes que 
transmitan prexuízos ou usos 
lingüísticos discriminatorios, 
especialmente, os que 
aparecen nos medios de 
comunicación. 

 

7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa, aos patróns 
fonéticos do galego e aos 
signos de puntuación. 

 

8. Planificación e revisión do 
escrito, de forma guiada, para 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 

9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

 

10. Produción, a partir dun 
modelo, de textos propios dos 
medios de comunicación, 
funda- mentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 

 

11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

 

12. Produción, en soporte 
papel ou dixital, de textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

 

13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC 
(procesadores de textos e 
correctores ortográficos) na 

6. Amosar unha actitude 
reflexiva e crítica ante as 
mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexionar sobre 
os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 

7. Ler en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
á situación comunicativa. 

 

8. Planificar, producir e 
revisar o escrito co fin de 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 

9. Producir, en formato papel 
ou dixital, textos sinxelos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

 

10. Produción, a partir dun 
modelo, de textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 

 

11. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

 

12. Producir textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

 

13. Usar, con progresiva 
autonomía, as TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) para 
planificar, revisar e mellorar a 
presentación dos escritos. 

 

14. Avaliar o seu proceso de 
aprendizaxe cunha actitude 
activa e de confianza. 

(CCL e CSC) 
3.1. Comprende, interpreta e 
sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, 
especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. (CCL 
e CSC) 
4.1. Comprende, interpreta e 
sintetiza textos propios da 
vida educativa: webs  
educativas, información de 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en distintos 
soportes. (CCL, CAA, CD e 
CSC) 
4.2. Segue instrucións para 
realizar tarefas de 
aprendizaxe guiadas, con 
progresiva autonomía. (CCL) 
5.1. Usa de forma guiada as 
bibliotecas e as TIC para 
obter información e consultar 
modelos de composición 
escrita. (CCL, CAA e CD) 
6.1. Manifesta unha actitude 
crítica ante as mensaxes que 
transmiten prexuízos e  
reflexiona sobre os usos 
lingüísticos discriminatorios. 
(CCL e CSC) 
6.2. Identifica e evita o uso de 
expresións habituais que 
evidencian prexuízos de 
distinta natureza: relixiosos, 
raciais e sexistas. (CCL e 
CSC) 
7.1. Le en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto 
pola puntuación do texto. 
(CCL) 
7.2. Le en voz alta seguindo 
os patróns fonéticos do 
galego. (CCL) 
8.2. Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación 
comunicativa. (CCL) 
8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores 
textuais básicos, e 
concordancias dentro do 
sintagma nominal e dentro do 
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planificación, revisión e 
presentación dos escritos. 

 

14. Autoavaliación da 
aprendizaxe da lingua cunha 
actitude activa e de 
confianza. 

sintagma verbal. (CCL) 
8.4. Puntúa o texto en 
relación coa organización 
oracional e a forma do texto 
(os parágrafos e a 
distribución e organización 
das ideas expresadas). (CCL) 
8.5. Revisa o texto con 
respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. (CCL e CD) 
9.1. Produce textos propios 
das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 
(CCL, CD e CSC) 
10.1. Produce, a partir dun 
modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 
(CCL, CD e CSC) 
10.2. Coñece a estrutura do 
xornal (seccións e xéneros) e 
os elementos paratextuais 
que acompañan as noticias. 
(CCL) 
11.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos propios da vida 
educativa, especialmente, 
resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes 
realizadas. (CCL e CD) 
12.1. Produce textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. (CCL) 
13.1. Utiliza, con progresiva 
autonomía, as funcións 
básicas dun procesador de 
textos para organizar os 
contidos e mellorar a 
presentación. (CCL e CD) 
14.1. Participa, de modo 
guiado, nas tarefas de 
revisión e mellora das 
producións propias e alleas. 
(CCL e CAA) 
14.2. Acepta o erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha 
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actitude positiva de 
superación. (CCL e CAA) 

Bloque 3. Funcionamento 
da lingua 

1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario 
temático a partir de campos 
léxicos traballados na aula. 

 

3. Uso eficaz dos dicionarios 
e doutras fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre clases 
de palabras e normativa. 

 

4. Aplicación e valoración das 
normas orto- gráficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

 

5. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

 

6. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais básicas 
(substantivo, adxectivo 
cualificativo, verbo, adverbio, 
etc.) así como a diferenza 
entre palabras flexivas e non 
flexivas para a creación e 
comprensión de textos. 

 

8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais máis comúns, en 
particular os temporais e 
explicativos. 

 

9. Coñecemento das regras 
de concordancia e das 
funcións sintácticas principais 
no seo da oración para 
elaborar enunciados cun 
estilo cohesionado e correcto. 

 

10. Recoñecemento das 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 

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

 

3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera outra 
fonte de consulta en calquera 
soporte, para resolver 
dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

 

4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

 

5. Analizar e usar 
correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión 
textual. 

 

6. Recoñecer e explicar o uso 
das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir 
erros e diferenciar as flexivas 
das non flexivas. 

 

8. Recoñecer, usar e explicar 
os conectores textuais máis 
comúns (sobre todo os 
temporais e os explicativos). 

 

9. Coñecer as regras de 
concordancia e das funcións 
sintácticas principais no seo 
da oración para elaborar 
enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

 

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

 

11. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das 
estratexias de autoavaliación 
e a aceptación do erro como 

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

3.1. Obtén, de xeito 
autónomo, 
información lingüística 
relativa á clase de 
palabras e a 
normativa en 
dicionarios, en 
diferentes soportes, e 
noutras obras de 
consulta. (CCL e CD) 

3.4 Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. (CCL) 

3.5 Aplica estratexias para a 
corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica 
dos textos. (CCL) 

5.1. Analiza e usa 
correctamente a puntuación 
de acordo coa cohesión 
textual. (CCL) 

6.1. Recoñece e explica o uso 
das categorías gramaticais 
nos textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros e distingue as flexivas 
das non flexivas. (CCL e 
CAA) 

8.1. Identifica, explica e usa 
distintos tipos de conectores 
textuais máis comúns, en 
particular os temporais e 
explicativos. (CCL e CAA) 

9.1. Produce textos orais e 
escritos de diferentes 
xéneros, usando as regras de 
concordancia. (CCL e CAA) 

9.2. Identifica as funcións 
sintácticas no seo da oración. 
(CCL e CAA) 

10. Recoñece as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor. (CCL e CAA) 



 
 

Páxina 76 
_____________________________________________________________________________________________ 

TERCEIRO TRIMESTRE UDS.: 9, 10, 11, 12 

intención comunicativa do 
emisor. 

 

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

 

12. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recen- sión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utili- cen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 
eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 

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

parte do proceso de 
aprendizaxe. 

 

12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 
eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 

13. 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. 

11.1. Recoñece os erros nas 
producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación. 
(CCL e CAA) 

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

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

Bloque 4. Lingua e 
sociedade 

4. Análise da situación 
sociolingüística, a partir do 
contexto familiar do 
alumnado. 

 

5. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e 
das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado 
da lingua galega. 

 

7. Prexuízos lingüísticos. 

 

8. Recoñecemento e 
valoración dos princi- pais 
fenómenos que caracterizan 
as variedades diatópicas do 
galego. 

 

2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo dos 
contextos familiares do 
alumnado. 

 

3. Adquirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e 
asumir a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega. 

 

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

 

6. Recoñecer e apreciar as 
variantes diatópi- cas do 
galego. 

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

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

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

6.1. Aprecia as variantes 
diatópicas do galego como 
símbolo de riqueza lingüística 
e cultural. (CCL e CCEC) 
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Bloque 5. Educación 
literaria 

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

 

5. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de 
pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

 

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

 

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

1. Ler, con regularidade e de 
maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á 
idade, relacionando o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, 
procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 

5. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visionar 
pezas teatrais e apreciar os 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

 

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

 

8. Familiarizarse, seguindo 
unhas pautas orientadoras, 
co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. 

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

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

6.1. Escribe textos sinxelos 
de intención estética, 
servíndose dos 
coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 
(CCL e CCEC) 

8.1. Familiarízase, seguindo 
unhas pautas orientadoras, 
co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. (CCL e CD) 

 

A cada unidade didáctica dedicaráselle entre dúas ou tres semanas (de 8 a 12 sesións lectivas), aínda 
que esta distribución poderá axustarse ás necesidades de cada grupo. 

 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción 

 
Procedementos e instrumentos de  avaliación 

 

A avaliación estará enfocada non só a medir os logros, senón a mellorar a aprendizaxe do alumnado, polo 
tanto considerarase como un proceso integrado no proceso de ensino-aprendizaxe co obxectivo de detectar 
as dificultades, averiguar as causas e adaptar as actividades. 

O profesorado realizará a principio de curso unha avaliación inicial que se completará coa avaliación 
formativa que se realizará ao longo do curso e que recollerá información sobre a marcha do alumnado no 
referido ao traballo diario, actitude e participación, e ás súas intervencións orais espontáneas ou 
planificadas. Ao final, ou durante cada período avaliativo, haberá, cando menos, dúas probas escritas que 
recollerán os estándares de aprendizaxe traballados. 
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Nestas probas haberá cuestións correspondentes a diferentes bloques de contidos. 

O alumnado que non acade o mínimo de 5 puntos na avaliación parcial ten a posibilidade de recuperar no 
seguinte trimestre xa que a superación dunha avaliación supón a  superación da que tivese suspensa con 
anterioridade, a avaliación da materia de lingua galega e literatura en  2º ESO terá carácter continuo.  

Para levar a cabo o proceso de avaliación, isto é, a medición do grao de logro dos diferentes estándares 
de aprendizaxe, recollerase a maior cantidade de información posible empregando diversos instrumentos 
de avaliación que serán rexistrados no caderno do profesorado: 

• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

• Seguimento e rexistro do traballo diario a través do caderno e das actividades cotiás 
(realización e resolución). 

• Traballos individuais, presentados por escrito ou expostos oralmente. 

• Audicións para valorar o grao de comprensión oral. 

• Observación directa e valoración (coa axuda das rúbricas) das intervencións orais tanto 
espontáneas como planificadas. 

• Observación directa da súa actitude: atención, razoamentos, participación, interese, 
iniciativa persoal ou autonomía no desenvolvemento das tarefas, uso das TIC e dicionarios 
para a busca de información, así como a súa actitude ante a lingua. 

• Outros: preguntas directas na clase, probas de atención... 

• Así mesmo, para que o alumnado avalíe o seu propio rendemento proporcionaránselle 
algunhas ferramentas ou instrumentos de autoavaliación (fichas, táboas de autoavaliación 
e/ou coavaliación), para autoavaliar tanto o seu dominio dos estándares como aqueles que 
teñen que ver con hábitos e técnicas de estudo: o seu traballo diario, xestión e organización 
do seu tempo, actitude, uso dos recursos... 

 

Os 10 puntos da cualificación final de cada avaliación desagréganse da seguinte forma: 
 

Instrumentos: Peso % 

Probas escritas (exames de avaliación) 80% 

Proba de comprensión lectora do libro de lectura  10% 

Observación e rexistro do traballo diario 5% 

O caderno de aula, así como calquera outra tarefa 

que o profesorado indique 

5% 

 

 

Criterios de cualificación 

1. Nas avaliacións parciais. 

 

• O 80% da nota corresponderá á media aritmética de dúas probas escritas, nas que se 

incluirán preguntas correspondentes aos diferentes bloques de contidos (comprensión oral 

ou escrita, expresión escrita, funcionamento da lingua, lingua e sociedade e literatura). 

Nestas probas valoraranse os contidos e a correcta expresión dos mesmos (coherencia, 

cohesión e axeitada presentación).   

Despois de sumada a nota do contido da proba, descontarase 0,05 por cada til diacrítico 

incorrecto, e 0,1 polo resto das faltas ortográficas, erros morfosintácticos (uso de tempos 

compostos, formación de femininos e plurais, incorrecta colocación do pronome...) e léxico-

semánticos (fundamentalmente castelanismos), ata un máximo de 1 punto. 

Será preciso acadar unha nota mínima de 3 nas probas escritas para facer a media. 

Na segunda avaliación o alumnado terá que facer unha exposición oral sobre un tema da 

súa elección. A súa nota representará un 10% da primeira proba de avaliación (70% proba 

escrita+10% exposición oral), a segunda proba non sufrirá ningunha modificación. 

 

• Farase unha proba escrita de comprensión lectora sobre o libro de lectura en cada 
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avaliación que puntuará entre 0 e 1 (10%). 

• O 10 % restante tirarase do traballo diario do alumnado, onde se terá en conta a realización 

en tempo e correcta das tarefas diarias, tanto na aula como na casa. Traballos que se esixan 

puntualmente: redaccións ou calquera outra composición escrita de tipoloxía variada; a 

expresión oral, resultado tanto de intervencións espontáneas como planificadas; a lectura 

expresiva de textos; a orde e limpeza no caderno, a actitude e participación activa.  

• Valorarase positivamente a presentación de exemplares aos concursos literarios en galego 

que organice o centro, sempre que se axusten ás bases e posúan un mínimo de calidade. 

• Se un alumno ou alumna non se presentase a unha proba escrita deberá xustificala 

documentalmente e por escrito e de non ser así, terá en dita proba unha cualificación de 

cero (0). Se non se pode presentar por unha causa xustificada, o profesorado 

correspondente establecerá outra data para a súa realización. 

• O uso de calquera tipo de medio fraudulento na realización dun exame ou tarefa implicará a 

obtención automática dun cero (0) na dita proba. 

 
Para aprobar a avaliación é necesario que a suma anterior dea como mínimo 5. 
 
Redondeo: cando da suma das notas que integran a cualificación resulte un decimal que 

sexa 0,8 ou 0,9, asimilarase ao enteiro superior (exemplo: 3,8 obterá na avaliación 4; 5,9 obterá un 
6 ...). 

 

1. Na avaliación final ordinaria. 

No mes de xuño terán lugar a terceira avaliación e a avaliación final ordinaria para a cal se 
realizará un exame global da materia. A el deberá presentarse todo o alumnado que non teña 
superado favorablemente algunha ou ningunha das anteriores avaliacións. 

A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións. O 
aprobado obtense se as tres avaliacións están superadas cun mínimo de 5 puntos. Non obstante, 
tamén se pode superar a materia no caso de que unicamente unha avaliación estea suspensa 
cun mínimo de 4 puntos, sempre que a media resultante das tres avaliacións sexa igual ou 
superior a 5 puntos. 

 

Recuperacións. 

Na proba final ordinaria o alumnado examinarase da avaliación que teña suspensa, se só ten 
unha. De ter máis dunha avaliada negativamente, examinarase de todos os contidos do curso 
(incluídas as lecturas, se non están superadas). 

 

A(s) proba(s) de recuperación contarán coa seguinte repartición porcentual: 90% para os 
contidos da materia e 10% para a demostración da lectura correspondente. 

 
Seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 

Actividades de recuperación 

Cando o alumnado no acade os obxectivos, propoñeranse actividades diversas orientadas a que 

consigan acadar os contidos mínimos. Con respecto ao alumnado coa materia pendente deberá realizar 

unha serie de fichas elaboradas polo departamento e que lles serán entregadas no 1º trimestre (coa 

materia sobre a que serán avaliados no 1º parcial) e no 2º trimestre (materia do 2º parcial). 

 
Para a cualificación da materia aplicaranse as seguintes porcentaxes: fichas realizadas: 20%; parcial: 

80%. Aquel alumnado que non consiga aprobar por parciais, terá a oportunidade de presentarse a un 

exame final no mes de maio, que se puntuará sobre 10. 

 
O alumnado de ESO con materias pendentes será convocado a unha proba final que se realizará antes de 
rematar o mes de maio de 2023. Puntuará sobre 10 e realizarase con anterioridade ao exame da materia 
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de Lingua Galega e Literatura do curso actual. 

 
 
Programa de reforzo  

Ademais ofréceselles a posibilidade de resolver dúbidas ou solicitar axuda para o estudo dos temas, 

nos días e horas que o departamento asigne para estas cuestións ou cando lle acaia ben ao alumnado. 

Os contidos serán os mesmos que aparecen nesta programación para cada un dos cursos e serán 

avaliados segundo as pautas do proxecto didáctico.  

Proponse un programa flexible en función das necesidades específicas do alumno e pretende non só 

que este acade os contidos mínimos das materias indicadas senón tamén paliar as carencias con 

respecto á competencia lingüística que lle poidan impedir acadar o éxito académico tamén nas demais 

materias. 

 
Trátase, sobre todo, de darlles as ferramentas necesarias para que poidan continuar os seus estudos 

con normalidade. 

 
Obxectivos: 
 

- Mellorar a comprensión oral e escrita a través da lectura e análise de textos de diversa tipoloxía: 

identificando neles a idea principal, elaborando resumos, esquemas, ... 

 
- Mellorar a expresión escrita e oral a través da produción de textos variados nos que se coide a 

coherencia, a claridade e a corrección, tanto ortográfica como gramatical. -Interpretar e valorar textos 

escritos expresando a súa opinión sobre eles. 

 
    - Ampliar de xeito significativo o léxico. 

    - Acadar os contidos teóricos mínimos con respecto á gramática e á literatura. 

 
Metodoloxía: 
 

Proponse unha clase activa na que o profesor impulse o traballo do alumno co fin de que este 

participe e poida así acadar os obxectivos. 

 
As actividades deseñaranse en función das necesidades específicas do alumnado; pero, en 

xeral, seguirán o seguinte esquema: 

 
- Presentación dun texto de lectura de tema variado e sobre o que traballarán diferentes 

aspectos. 

- Actividades de comprensión e expresión: extraer informacións concretas, distinguir as ideas 

principais, realizar resumos, recoñecer o xeito en que está organizada a información, explicar o 

significado de palabras ou frases do texto,... Incidirase no uso do dicionario e da expresión oral para 

explicar os conceptos. 

 
             - Expresar, de forma oral ou escrita, a súa opinión sobre o que di o texto. 

- Exercicios encamiñados a reforzar os contidos gramaticais: as clases de palabras. 
- Exercicios sobre os contidos de literatura: distinción dos xéneros literarios e dos seus trazos  

característicos. 

- Revisar as regras ortográficas e a escritura de determinadas palabras. 
- Redacción de textos de diversa tipoloxía. As actividades dependeran do tipo do texto co que se 

traballe: escribir a continuación do texto, redactar unha noticia, un texto expositivo,... 
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Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas 
Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a comprobar a competencia 

lingüística do alumnado. Avaliaranse os coñecementos previos e as capacidades do alumnado como punto 

de partida para orientar mellor o proceso de ensino-aprendizaxe. 

A súa finalidade e a obtención de información tanto das necesidades individuais (identificar o alumnado 

que necesita un maior seguimento ou personalización da súa aprendizaxe, por presentar deficiencias ou 

ben altas capacidades), como de grupo (identificar as fortalezas e debilidades do grupo en canto aos 

aspectos competenciais, para decidir os desempeños prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia). 

A proba constará dos seguintes apartados: 

- Comunicación oral: con actividades de comprensión e expresión oral. 
 

- Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora de alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 

- Expresión escrita: actividades para avaliar a coherencia e a corrección gramatical e 
ortográfica. 

 

- Conceptos: cuestións sobre aspectos básicos de gramática e léxico. 
 

- Como actividade de avaliación inicial tamén se incluirá unha sesión de presentación 
oral dos integrantes do grupo-clase. Permitirá que se dean a coñecer aos demais 
membros do grupo, dado que chegan ao centro por primeira vez; saber dos seus 
gustos e afeccións; e apreciar a súa fluidez á hora de expresarse en galego. 

 

- A avaliación inicial terá lugar durante a primeira semana de outubro. 
 

- Ademais de avaliar aspectos curriculares, durante as primeiras semanas tamén se 
recompilará información relativa aos seguintes aspectos: 

 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...) 

• Grao de interese e motivación do alumnado. 

• Alumnado con circunstancias persoais especiais (por estar en risco de 
exclusión, pola súa historia familiar, etc.). 

• Este ano por motivos do protocolo covid-19 non se poderán agrupar para facer 
traballos cooperativos ou colaborativos. 

 
A avaliación destes aspectos farase por medio da observación directa e da información que se obterá 

do profesorado do departamento de Orientación. Logo de realizar a avaliación inicial trataranse os 

casos do alumnado ao que se lle detecte carencias básicas para tomar as medidas oportunas. 

Ademais na materia que corresponde a este departamento poderíanse aplicar actividades de reforzo 

relacionadas, sobre todo, coa comprensión e a expresión oral e escrita. 

 
Medidas de atención á diversidade 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, (en base ao recollido 

no Decreto 86/2015, do 25 de xuño) por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades 

específicas de aprendizaxe por trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas 

altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais 

ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que 

poidan alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e 
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competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

De ser necesario, elaborarase a adaptación curricular do alumnado que a precise en 

colaboración co departamento de Orientación; o noso departamento levará a cabo as medidas 

recollidas nesa adaptación que lle correspondan. 

 
Así mesmo, estableceranse as medidas oportunas para o alumnado con dificultades específicas 

de aprendizaxe por TDAH, tales como adaptación de instrumentos e, e de ser o caso, tempos e apoios 

que aseguren unha correcta avaliación deste alumnado. De igual xeito, buscarase a localización mais 

idónea na aula, de forma que estean sentados cerca da mesa do profesorado e, na medida do posible, 

ao lado de compañeiros ou de compañeiras que lle sirvan de modelo de tranquilidade, de orde e axuda. 

 
Ao longo do curso e, segundo a súa evolución e necesidades concretas, poderanse levar a cabo 

todas as medidas que consideremos necesarias para o seu correcto desenvolvemento. 

 
Elementos transversais 

 
Contribución ao Proxecto Lector 

O plan lector do Departamento de Lingua galega e literatura recoñece e é consciente de que a 

lectura constitúe unha actividade clave na educación do alumnado -xa que o seu dominio abre as 

portas de novos coñecementos- por iso, pretendemos contribuír á mellora da competencia lectora e 

ao desenvolvemento do hábito lector do seguinte xeito: 

 

• Lectura comprensiva: faranse diversas lecturas comprensivas por avaliación, seguindo as 

propostas dos libros de texto correspondentes. 

 

• Lectura de escolma de autores: na parte correspondente á literatura leranse poemas, relatos ou 

fragmentos de obras dos autores máis representativos. Segundo o nivel, farase un comentario de 

texto de menor ou maior dificultade. 

 

• Lectura e construción de diferentes tipos de texto: coñecer e construír os distintos tipos de texto 

básicos: narrativo, descritivo, dialogado, argumentativo e expositivo, segundo a programación 

didáctica. 

 

• Obras de lectura: haberá unha obra de lectura obrigatoria por avaliación. En xeral, para o plan 

lector remitirémonos á programación didáctica na que tanto nos contidos procedementais como 

actitudinais a lectura, o seu fomento e a súa valoración aparecen como base fundamental do 

currículo desta materia. 

 

Contribución ao Plan de Integración das TIC 

 
Ao longo do curso o profesorado do departamento, en colaboración con outros departamentos, 

elaborarán tarefas para o desenvolvemento das competencias básicas nos distintos cursos da ESO. 

 
Entre elas están as destinadas a mellorar a competencia dixital. 

• As actividades deseñadas para desenvolver esta competencia son basicamente de dous 

tipos: Busca de información utilizando as novas tecnoloxías: dicionarios dixitais, páxinas 

Web, periódicos dixitais, blogs, foros,… 

 

• Elaboración de traballos que recollen de forma organizada a información atopada nos 

distintos medios. 



 
 

Páxina 83 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Para iso deben aproveitar as vantaxes que ofrecen os procesadores de texto xa que teñen que 

ser entregados en soporte dixital ou enviados a través do correo electrónico. 

 
Ademais destas actividades, ao longo do curso poderase traballar de forma máis puntual esta 

competencia, pedindo ao alumnado que busque información variada en diferentes fontes e sobre 

distintos temas. 

 

 
Actividades complementarias e extraescolares 

Visitas culturais a museos, salas de exposición, castros,... vencelladas coa cultura galega. 
 

Asistencia a conferencias, charlas, mesas redondas, representacións teatrais... que teñan lugar 

no Centro ou fóra del e que o Departamento considere de interese para a formación do alumnado na 

lingua, literatura ou cultura galegas. 

 

METODOLOXÍA EXCEPCIONAL 

MODALIDADE PRESENCIAL 

Todo o exposto con anterioridade. 

 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: Afastamento e docencia nos domicilios familiares. 

Nesta situación, se se teñen que suspender ocasionalmente as clases presenciais, reducir a súa duración 

ou atender posibles confinamentos domiciliarios ou corentenas, a docencia desenvolverase utilizando os 

medios que dispoñan as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

e así mesmo a aula virtual do centro e os correos electrónicos para o que previsiblemente será necesario 

e fundamental que o alumnado dispoña dun acceso sen restricións a un ordenador, tableta ou teléfono 

móbil, así como a una conexión de internet. 

En calquera caso, procurarase que o alumnado que se vexa afectado por esta medida poida seguir o 

ritmo normal das sesións de aula, que se impartirían igualmente a través da plataforma que habilite a 

administración, tanto para os contidos, como para a realización e corrección das tarefas. 

De igual xeito, prestaríaselle atención a aquel alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe e 

faríase con eles un seguimento específico a través de titorías individualizadas e baixo a supervisión di 

departamento de  Orientación. 

A programación didáctica manterase integramente. 

 

MODALIDADE A DISTANCIA: Peche das instalacións. 

Nesta situación a docencia presencial substituirase íntegramente pola utilización dos medios (Aula 

Virtual, correos electrónicos, Cisco Webex, Microsoft Teams, etc.) que a Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional habilite adecuadamente para tal fin, para o que previsiblemente 

será necesario que el alumnado dispoña dun acceso sen restricións a un ordenador, unha tableta ou un 

teléfono móbil, así como a unha conexión a internet.  

En calquera caso, procurarase que o alumnado que se vexa afectado por esta medida poida seguir o 

ritmo normal das sesións de aula, que se impartirían igualmente a través da plataforma que habilite a 

administración, tanto para os contidos, como para a realización e corrección das tarefas. 

De igual xeito, prestaríaselle atención a aquel alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe e 

faríase con eles un seguimento específico a través de titorías individualizadas e baixo a supervisión di 

departamento de  Orientación. 

No caso de alumnado que presente problemas de conexión que lle impida seguir o desenvolvemento 

normal das ssesións de aula, este deberá comunicalo de inmediato ao seu profesorado titor para que se 
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poidan tomar as medidas oportunas e buscar canles alternativas que permitan a continuación da súa 

aprendizaxe. 

A programación didáctica manterase integramente. 

 

Durante os primeiros días de curso académico o profesorado titor, o equipo docente e o equipo directivo 

avaliarán xunto coas familias do alumnado as ferramentas de que se dispoñen para que en caso dun 

posible confinamento/corentena TODO  o alumnado dispoña deses soportes. 

 

SISTEMA DE AVALIACIÓN 

MODALIDADE PRESENCIAL 

Segundo a Programación. 

 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: Afastamento e docencia nos domicilios familiares. 

Valoraranse as probas e traballos realizados  xunto coas clases presenciais e mediante probas e 

traballos telemáticos a través dos medios (Aula Virtual, Cisco Webex, Microsoft Teams, correos 

electrónicos etc.) que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional habilite 

adecuadamente para tal fin. 

Manterase a obtención da nota da avaliación a partir de dúas notas parciais das que se fará media. De 

ter feito algún exame presencial conservarase esa nota e a media faríase cunha nota que sería o 

resultado dos traballos e tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían 

avaliados do 1 ao 10 cada un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no 

prazo requirido ou de que fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 

nesa tarefa. 

De non ter feito ningún exame presencial, a nota resultante sería a media das notas dos traballos e 

tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían avaliados do 1 ao 10 cada 

un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no prazo requirido ou de que 

fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 nesa tarefa. 

Así mesmo, a non asistencia do alumno ou da alumna por causas xustificadas a cada unha das sesións 

de aula que se impartan telematicamente suporá 0,25 menos na súa nota final de avaliación, ata un 

máximo de 3 puntos. 

 

MODALIDADE A DISTANCIA: Peche dos centros docentes 

Valoraranse as probas e traballos realizados  xunto coas clases presenciais e mediante probas e 

traballos telemáticos a través dos medios (Aula Virtual, Cisco Webex, Microsoft Teams, correos 

electrónicos etc.) que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional habilite 

adecuadamente para tal fin. 

Manterase a obtención da nota da avaliación a partir de dúas notas parciais das que se fará media. De 

ter feito algún exame presencial conservarase esa nota e a media faríase cunha nota que sería o 

resultado dos traballos e tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían 

avaliados do 1 ao 10 cada un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no 

prazo requirido ou de que fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 

nesa tarefa. 

De non ter feito ningún exame presencial, a nota resultante sería a media das notas dos traballos e 

tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían avaliados do 1 ao 10 cada 

un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no prazo requirido ou de que 

fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 nesa tarefa. 

Así mesmo, a non asistencia do alumno ou da alumna por causas xustificadas a cada unha das sesións 

de aula que se impartan telematicamente suporá 0,25 menos na súa nota final de avaliación, ata un 

máximo de 3 puntos. 
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2.2.          4º ESO  

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL). Estándares de aprendizaxe: 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do 
seu contexto. 
LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).  

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

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

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas.  
LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 
LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así 
como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 
LGB1.11.2 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas 
e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros 
esquemas e mapas conceptuais). 
LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos 
(dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de comprensión. 
LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu 

discurso. 
LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 
LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 
LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de 
materiais en distintos soportes. 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes 
tipos de esquemas e mapas conceptuais). 
LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 
LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 
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ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas 
correctamente.  
LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta 
e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 
LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de 
textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, 
especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das 
funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas,... 
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros 
alleos e de intercambio de opinións. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 
gramaticais. 
LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións 
orais e escritas. 
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua 
galega e distingue os diversos tipos. 
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 
normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar 
o seu vocabulario. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 
LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.  

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.  
LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 
LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. 
LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando 
os mecanismos de progresión temática. 
LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro,...) 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. 
LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción 
dos textos traballados en calquera das outras. 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 
LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura.  
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a 
súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI.  
LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués 
(buscadores, enciclopedias e portais de noticias. 
LGB4.6.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a 
actualidade. 
LGB4.6.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 
1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

LGB4.6.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
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desde 1916. 

LGB4.6.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916. 

LGB4.6.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados 
coa historia social da lingua galega desde 1916. 
LGB4.9.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da 
lingua galega. 
LGB4.9.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 
LGB4.9.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 
LGB4.9.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación 
diatópica. 
LGB4.9.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o 
influxo da situación sociolingüística nelas. 

 
Bloque 5. Educación literaria 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. 
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 
ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo 
aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 
LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 
LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 
LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan 
textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita 
axeitada destas. 
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 
LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos 
traballados na aula. 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
 
Competencia dixital (CD). Estándares de aprendizaxe: 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
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(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 
LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta 
de materiais en distintos soportes. 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 
ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 
LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de 
textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, 
especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das 
funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc. 
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros 
alleos e de intercambio de opinións. 
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 
normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar 
o seu vocabulario. 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués 
(buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 
LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os 
seus coñecementos sociolingüísticos. 

 
Bloque 5. Educación literaria 
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 
 
Competencia en aprender a aprender (CAA). Estándares de aprendizaxe: 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na 
produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas 
da lingua galega. 
LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 
LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 
LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 
LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 
fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas 
producións. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de 
textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 
gramaticais. 
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LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións 
orais e escritas. 
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua 
galega e distingue os diversos tipos.  
LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos.  

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro,...) 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. 
 
Competencias sociais e cívicas (CSC). Estándares de aprendizaxe 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 
LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así 
como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.112 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas 
e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 
LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de 
materiais en distintos soportes. 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros 
alleos e de intercambio de opinións. 
LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión.  
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a 
súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 
LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués 
(buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 
LGB4.9.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da 
lingua galega. 
LGB4.9.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación 
diatópica. 
LGB4.9.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o 
influxo da situación sociolingüística nelas. 
 
Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Estándares de 
aprendizaxe: 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así 
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como o autocontrol das emocións ao falar en público. 
LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na 
aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 
 
Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). Estándares de aprendizaxe: 
 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

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

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 
LGB4.6.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 
1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 
LGB4.6.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
desde 1916. 
LGB4.6.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916. 
LGB4.6.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados 
coa historia social da lingua galega desde 1916. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos 
traballados na aula. 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.   

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.1. Comprensión e interpretación 
de textos propios dos medios de 
comunicación audiovisual, con 
especial atención aos xéneros de 
carácter argumentativo.  

▪ B1.1. Identificar a intención 
comunicativa implícita e explícita, o 
tema, a idea principal e as secundarias, 
a tese e os argumentos de textos propios 
dos medios de comunicación 
audiovisual. 

▪ LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os argumentos de 
noticias debates ou declaracións, 
determina o tema e recoñece a 
intención comunicativa do/da falante. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.2. Comprensión e análise de 
textos publicitarios dos medios de 
comunicación audiovisual. 

▪ B1.2. Comprender e analizar textos 
expositivos e publicitarios, diferenciar 
neles información, opinión e persuasión. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.2.2. Analiza os elementos 
verbais dos textos orais: no plano 
fónico (xogos fónicos), no plano 
morfosintáctico (condensación, 
concisión e economía) e no plano 
léxico-semántico (léxico connotativo, 

▪ CCL 

▪ CSEIEE 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

simbólico e atractivo para o receptor). 

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

▪ CLL 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.3. Comprensión e interpretación 
de textos orais expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo (presentacións, relatorios 
e intervencións en mesas 
redondas).  

▪ B1.3. Comprender e interpretar textos 
orais expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas).  

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.4. Comprensión, interpretación 
e valoración de textos orais de 
natureza diversa. 

▪ B1.4. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais. 

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

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ B1.5. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa, 
cunha actitude de interese, de 

▪ B1.5. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a cohesión e 
a claridade expositiva, así como normas 

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

▪ CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ d 

▪ h 

cooperación e de respecto. de cortesía nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.6. Participación nas producións 
orais cunha fonética e prosodia 
correcta, valoración desta 
pronuncia e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela.  

▪ B1.6. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, valorar esta 
pronuncia e amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar 
a ela. 

▪ LGB1.65.1. Recoñece a emisión 
dunha pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción oral 
allea e produce discursos orais que 
respectan as regras prosódicas e 
fonéticas da lingua galega.  

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.7. Produción de discursos orais, 
en intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención 

▪ B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 

▪ LGB1.7.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 

▪ CLL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.8. Escoita crítica e reflexiva que 
permite identificar prexuízos e 
mensaxes discriminatorias. 

▪ B1.8. Manifesta una actitude crítica e 
reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes discriminatorias. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.9. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción de textos orais, de 
técnicas para aprender a falar en 
público e uso das TIC. 

▪ B1.9. Realizar exposicións orais 
planificadas e claras de traballos e de 
informacións de actualidade, coa axuda 
das TIC. 

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

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión 
oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas 
das dificultades expresivas 

▪ B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.11. Participación activa e 
argumentada en debates nos que 
se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

▪ B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos que 
se expresen opinións acerca dun tema 
de actualidade. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.112 Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.12. Participación en interaccións 
orais sobre temas de interese 
persoal ou social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes rexistros. 

▪ B1.12. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.13. Valoración da lingua oral 
como un instrumento de 
aprendizaxe e de relación social. 

▪ B2.13. Valorar a lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe e nas 
relacións sociais. 

▪ LGB2.13.1. Identifica e describe os 
valores da lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe, así 
como para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Uso de técnicas e estratexias 
que facilitan a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

▪ B2.1. Empregar estratexias e técnicas 
que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ LGB2.1.2. Aplica os coñecementos 
lingüísticos propios (gramaticais e 
léxicos) e recursos alleos (dicionarios 
e outras fontes de documentación) 
para solucionar problemas de 
comprensión. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión e interpretación 
de textos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

▪ B2.2. Comprender e interpretar textos 
escritos propios da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

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

▪ CCL 

▪ LGB2 2.2. Comprende, interpreta e 
valora textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos: 
laboral (currículo, carta de 
presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura 
de emprego, contrato, nómina e vida 

▪ CCL 

▪ CSC 
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laboral), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou 
instancia) e comercial (carta 
comercial, carta de reclamación e 
impreso administrativo de 
reclamación). 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Comprensión e interpretación 
de textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros de 
texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

▪ B2.3. Comprender e interpretar textos 
relacionados co ámbito educativo, tanto 
materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como 
libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e interpretación 
de textos argumentativos. 

▪ B2.4. Comprender e interpretar textos 
argumentativos. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.5. Comprensión e interpretación 
de textos xornalísticos de opinión: 
carta ao director, editorial, columna 
e artigo de opinión. 

▪ B2.5. Comprende e interpreta textos 
xornalísticos de opinión: carta ao 
director, editorial, columna e artigo de 
opinión. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.6. Comprensión e interpretación 
das mensaxes explícitas e 
implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de 
comunicación.  

▪ B2.6. Comprende e interpreta as 
mensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publicitarios dos 
medios de comunicación.  

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.7. Lectura crítica e reflexiva que 
permita identificar usos lingüísticos 
discriminatorias. 

▪ B2.7. Identificar os usos lingüísticos que 
conteñan prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Uso autónomo dos recursos 
que ofrecen as bibliotecas e as TIC 
para obter información 
complementaria. 

▪ B2.8. Usar e seleccionar materiais de 
consulta das bibliotecas e doutras fontes 
de información impresa ou en formato 
dixital. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.9. Uso de técnicas e estratexias 
para producir textos escritos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de 
vista comunicativo (planificación, 
organización, redacción e revisión). 

▪ B2.9. Empregar estratexias e técnicas 
axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, 
organización, redacción e revisión). 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.10. Utilización das TIC para 
corrixir e mellorar a presentación 
dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e 
intercambiar opinións. 

▪ B2.10. Empregar as TIC para corrixir e 
mellorar a presentación dos escritos, 
para difundir os textos propios, coñecer 
outros alleos e intercambiar opinións. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 
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▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos propios 
da vida cotiá pertencentes ao 
ámbito laboral, administrativo e 
comercial. 

▪ B2.11. Producir, respectando as súas 
características formais e de contido, 
textos propios da vida cotiá pertencentes 
a distintos ámbitos tanto en formato 
papel como dixital: laborais, 
administrativos e comerciais. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.12. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de cartas á 
dirección e columnas de opinión. 

▪ B2.12. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, cartas á dirección e columnas de 
opinión. 

▪ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, cartas á dirección e 
columnas de opinión. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.13. Composición en soporte 
impreso ou dixital de textos 
argumentativos, redactados a partir 
da información obtida de distintas 
fontes. 

▪ B2.13. Producir en soporte impreso ou 
dixital textos argumentativos, 
redactados a partir da información obtida 
de distintas fontes. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.13.3. Sintetiza a información e 
resume textos argumentativos sen 

▪ CCL 
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repetir nin parafrasear o texto de 
partida. 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.14. Valoración da escritura 
como un instrumento de 
aprendizaxe, de relación social e 
enriquecemento persoal. 

▪ B2.14. Valorar a escritura como un 
instrumento moi útil na aprendizaxe, nas 
relacións sociais e no desenvolvemento 
do individuo. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.1. Recoñecemento, explicación 
e uso de léxico suficientemente 
amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario 
temático.  

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os valores de 
léxico preciso de diferentes categorías 
gramaticais, así como da fraseoloxía. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.2. Recoñecemento e uso das 
formas verbais da lingua galega e 
das perífrases. 

▪ B3.2. Recoñecer e usar correctamente 
as formas verbais e as perífrases verbais 
da lingua galega. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ B3.3. Recoñecemento, explicación 
e uso dos procedementos de 
creación de palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de palabras, 
os valores dos morfemas e as súas 
posibilidades combinatorias para crear 
novos termos e identificar a súa 
procedencia grega ou latina. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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creación léxica. 

▪ LGB3.3.3. Recoñece os valores de 
prefixos e sufixos e as súas 
posibilidades combinatorias para crear 
novas palabras. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.4. A fonética e a fonoloxía do 
galego, con especial atención a 
posibles interferencias (apertura 
das vogais de grao medio, o n velar 
ou a entoación).  

▪ B3.4. Recoñecer e usar a fonética da 
lingua galega. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

▪ B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e 
doutras fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de 
uso (semántico e sintáctico) e de 
normativa.  

▪ B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para 
enriquecer o propio vocabulario. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.6. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.  

▪ B3.6. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ e ▪ B3.7. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión sintáctica. 

▪ B3.7. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

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

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.8. As principais regras de 
combinación impostas polos 
predicados en función dos seus 
argumentos; estruturas sintácticas 
e tipos de oración segundo a 
natureza do predicado.  

▪ B3.8. Recoñecer e usar enunciados e 
oracións, identificando as principais 
regras de combinación impostas polo 
verbos. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.8.2. Recoñece a estrutura 
interna das oracións, identificando o 
verbo e os seus complementos. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo 
a natureza do predicado. 

▪ CCL 

▪ LGB3.8.5. Usa a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.9. Recoñecemento e uso 
reflexivo dos nexos e conectores 
textuais máis comúns, en particular 
os de causa e consecuencia, os de 
condición e hipótese e os 

▪ B3.9. Recoñecer, explicar e usar os 
nexos textuais de causa, consecuencia, 
condición, hipótese e os conclusivos, así 
como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 

▪ LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os 
nexos textuais de causa, 
consecuencia, condición, hipótese e 
os conclusivos, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de 

▪ CCL 

▪ CAA 
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conclusivos, e mais dos 
mecanismos de cohesión textual. 

cohesión interna.  

▪ e ▪ B3.10. Identificación da estrutura 
dun texto, a construción dos 
parágrafos e a vinculación e 
progresión temáticas en textos 
alleos e propios, e elaboración de 
textos de acordo con estes 
parámetros.  

▪ B3.10. Identifica adecuadamente en 
textos alleos e propios a estrutura, a 
construción e xustificación dos 
parágrafos, a vinculación e progresión 
temáticas, e elabora textos de acordo 
con estes parámetros. 

▪ LGB3.10.1. Identifica a estrutura do 
texto, en construcións propias e alleas. 

▪ CCL 

▪ LGB3.10.2. Xustifica 
argumentadamente a división en 
parágrafos de textos propios e alleos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.10.3. Identifica a progresión 
temática en textos propios e alleos. 

▪ CCL 

▪ LGB3.10.4. Elabora textos cunha 
estrutura apropiada, divididos en 
parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. 

▪ CLL 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.11. Identificación e explicación 
dos trazos que permiten diferenciar 
e clasificar os xéneros textuais, 
especialmente os argumentativos.  

▪ B3.11. Identificar e explicar os trazos 
que permiten diferenciar e clasificar os 
xéneros textuais, especialmente os 
argumentativos. 

▪ LG3.11.1. Identifica e describe a 
estrutura e os trazos lingüísticos dos 
diferentes xéneros textuais, 
especialmente nos argumentativos, e 
aplícaos nas producións propias. 

▪ CCL 

▪ LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e 
emprega nas producións propias, os 
distintos procedementos lingüísticos 
para a expresión da subxectividade. 

▪ CCL 
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▪ b 

▪ e 

▪ B3.12. Adecuación dos textos en 
función do contexto, do tema e do 
tipo de texto.  

▪ B3.12. Xustifica a adecuación dos 
textos, en función do contexto, do tema 
e do xénero e elabora producións 
propias cunha adecuación apropiada. 

▪ LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das 
producións en función do contexto, do 
tema e do xénero textual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.12.2. Elabora producións 
lingüísticas cunha adecuación 
apropiada ao contexto, ao tema e ao 
xénero textual. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.13. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

▪ B3.13. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais 
e nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.14. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

▪ B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade.   
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▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade.  

▪ B4.3. A lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI. 

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, apreciar o 
plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e 
coñecer e describir o papel da lusofonía 
nas linguas do mundo no século XXI. 

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio 
de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e argumenta 
fundamentadamente e cun discurso 
propio a súa postura. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo 
inclusivo, desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun 
discurso propio a súa postura. 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Situación sociolingüística de 
Galicia. A presenza da lingua 
galega nos principais ámbitos e 
contextos sociais e privados. 
Tendencias de evolución. 

▪ B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos 
principais ámbitos e contextos sociais e 
privados así como ás tendencias de 
evolución. 

▪ LGB4.2.1. Coñece e describe a 
lexislación estatal e autonómica 
básica en materia lingüística. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ LGB4.2.3. Analiza gráficas de 
distribución de linguas tirando 
conclusións nas que incorpora os 
seus coñecementos sociolingüísticos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ LGB4.2.4. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia e emprega 
a terminoloxía apropiada. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 
evolución da lingua galega a partir da 
situación sociolingüística actual. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.5. Proceso de normalización. 
Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, 
favorecendo o xurdimento de 
vínculos positivos cara ao seu uso. 
Consciencia da necesidade e das 
potencialidades de enriquecemento 
persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega. 

▪ B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu uso 
asumindo a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da 
lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Identifica os 
procedementos de normalización e 
argumenta axeitadamente a 
necesidade de continuar con este 
proceso na lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.3.2. Distingue normativización e 
normalización e explica 
axeitadamente cada fenómeno. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais 
axentes normalizadores en Galicia e 

▪ CCL 
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valora a súa importancia. ▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.6. Evolución da lingua galega e 
etapas da historia social da lingua 
galega desde 1916 ata a 
actualidade. Análise e comprensión 
das causas e consecuencias dos 
feitos máis relevantes.  

▪ B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da lingua 
galega, así como identificar as causas 
e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia social, e 
sinalar as distintas etapas desde 1916. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principais 
elementos da evolución da lingua 
galega desde 1916 ata a actualidade. 

▪ CCL 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde 
1916 e elabora textos expositivos 
sobre as diferentes etapas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios e das 
TIC, relacionados coa historia social 
da lingua galega desde 1916. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.7. Situación sociolingüística e 
legal das linguas de España. 

▪ B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

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

▪ CCL 

▪ CD 
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Estado español. 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.8. Prexuízos lingüísticos.  ▪ B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos 
e analizar a situación persoal en 
relación a eles. 

▪ LGB4.6.1. Sinala os prexuízos 
lingüísticos atribuíbles a calquera 
lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación 
axeitada. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.6.2. Analiza a opinión propia 
sobre as linguas, detecta os 
prexuízos, en caso de os ter, e 
rebáteos argumentadamente. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.9. Recoñecemento e valoración 
dos principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. Uso 
normalizado da variante dialectal 
propia da zona. Utilización e 
valoración da variante estándar da 
lingua en situacións de carácter 
formal. 

▪ B4.7. Recoñecer e valorar os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e da función 
da lingua estándar. 

▪ LGB4.7.1. Recoñece os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua 
galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ LGB4.7.3. Valora a lingua estándar 
como variedade unificadora. 

▪ CCL 

▪ LGB4.7.4. Valora as variedades 
xeográficas da lingua galega como 
símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e rexeita fundamentadamente 
calquera prexuízo sobre a variación 

▪ CCL 

▪ CSC 
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diatópica. 

▪ LGB4.7.5. Recoñece as variedades 
diastráticas e diafásicas da lingua 
galega e describe o influxo da 
situación sociolingüística nelas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 Bloque 5. Educación literaria.   

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Identificación e comprensión 
dos distintos períodos e xeracións 
da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪  LGLB5.1.1. Identifica os distintos 
períodos e xeracións da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente os distintos períodos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus 
principais trazos característicos. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Selección, lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade. 

▪ B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade e relaciona o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo 
criterios razoados, obras 
representativas da literatura galega de 
1916 ata a actualidade para a súa 
lectura. 

▪ CCL 

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 
ou textos representativas da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade, 
resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e 

▪ CCL 
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relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período 
da literatura galega correspondente. 

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

▪ CCL 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios 
dun mesmo período ou de diferentes 
períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e 
pon todo en relación co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do 
período ou períodos. 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e lecturas 
dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade. 

▪ B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer audicións e ler 
dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva 
e/ou dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ CCL 



 
 

Páxina 114 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ LGLB5.3.2. Participa con proveito de 
audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade e 
escribe/debate, argumentadamente, 
sobre os seus valores literarios. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo nos que 
se describan e analicen textos 
literarios representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos 
individual e/ou colectivamente nos que 
se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.5. Consulta de fontes de 
información variadas e de recursos 
das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

▪ B5.5. Consultar fontes de información 
variadas e recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destes. 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.6. Creación ou recreación de 
textos de intención literaria partindo 
das características dos traballados 
na aula co fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a capacidade 
de expresión dos sentimentos e 
xuízos. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula 
co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

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

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 
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AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e valoración 
de textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal 
e as secundarias de calquera 
texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B2.1. Comprensión, 
interpretación e análise dun 
texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido, como o 
resumo. 

CCL, 

CAA 

LGB2.1.2. Aplica os 
coñecementos léxicos 
propios e recursos alleos 
(dicionario) para solucionar 
problemas de comprensión. 

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

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico, 
suficientemente amplo e 
preciso, co apoio do 
dicionario. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso, de diferentes 
categorías gramaticais. 

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

CCL, 

CAA 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras fontes 
de consulta, tanto en papel 
como en soporte 
electrónico, especialmente 
sobre cuestións de uso e 
de normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en 
papel como en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

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

CCL, 

CD 

B3.6. Aplicación e valoración 
das normas de 
acentuación. 

B3.6. Aplicar correctamente 
as regras de acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente 
as regras de acentuación nos 
seus escritos. 

CCL, 

CAA 
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B3.4. A fonética e a fonoloxía 
do galego: vocalismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 
fonolóxico e a fonética do 
galego, con especial 
atención ás vogais. 

LGB3.4.1 Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da 
lingua galega, con especial 
atención á entoación e ás 
vogais de grao medio. 

CCL, 

CAA 

B4.6. Análise e compresión 
dos feitos máis relevantes 
da historia social do galego 
no primeiro terzo do século 
XX. 

B4.4. Coñecer e describir 
os acontecementos máis 
relevantes da historia 
social da lingua galega no 
primeiro terzo do século 
XX. 

LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes 
da historia social da lingua 
galega no primeiro terzo do 
século XX. 

CCL, 

CCEC 

LGB4.4.3. Analiza a situación da 
lingua galega no primeiro 
terzo do século XX. 

B5.1. Identificación e 
comprensión  das etapas 
na produción literaria en 
galego nos comezos do 
século XX. 

B5.1. Coñecer o panorama 
literario a comezos do 
século XX, así como a 
obra dos principais 
autores. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 
as etapas na produción 
literaria en galego nos 
comezos do século XX e 
coñece a obra dos principais 
autores. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas comprensivas 
e expresivas e audicións de 
textos poéticos 
representativos da literatura 
galega nos comezos do 
século XX. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de textos 
poéticos representativos 
da literatura galega nos 
comezos do século XX. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
poéticos representativos da 
literatura galega de comezos 
do século XX. 

CCL, 

CCEC 

 
LGLB5.3.2. Participa con proveito 

de audicións de textos 
poéticos representativos da 
literatura galega de comezos 
do século XX. 

B5.2. Lectura autónoma e 
comentario de obras 
representativas da literatura 
galega de comezos do 
século XX. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 
representativas da 
literatura galega de 
comezos do século XX. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente 
obras ou poemas 
representativos da literatura 
galega de comezos do 
século XX, resume o seu 
contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

LGLB5.2.3. Comenta de forma 
guiada textos poéticos 
representativos da literatura 
galega de comezos do 
século XX. 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
TIC para obter información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, 
analiza información e extrae 
conclusións a partir da 
información obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos 

que ofrecen as TIC para 
integrar os coñecementos 
adquiridos nos seus escritos. 
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B2.9. Uso de técnicas e 
estratexias para producir 
textos escritos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados desde o 
punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, 
redacción e revisión). 

B2.9. Empregar estratexias 
e técnicas axeitadas para 
producir escritos 
adecuados, coherentes e 
ben cohesionados desde 
o punto de vista 
comunicativo 
(planificación, 
organización, redacción e 
revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas 
técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso. 

CCL, 

CAA 

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

B2.10. Utilización das TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos. 

B2.10. Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos. 

LGB2.10.2. Usa as TIC para 
mellorar a presentación dos 
seus escritos, especialmente 
na presentación dos seus 
traballos educativos.  

CCL, 

CD 

B5.5. Consulta de fontes de 
información variadas e de 
recursos das TIC para a 
realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

B5.5. Consultar fontes de 
información variadas e de 
recursos das TIC para a 
realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de 
información variadas para a 
realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

CCL 

B5.6. Creación de textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula, co fin 
de desenvolver o gusto 
pola escrita e a capacidade 
de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

B5.6. Crear textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula co fin 
de desenvolver o gusto 
pola escrita e a 
capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula. CCL, 

CCEC, 

CSIEE 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto 

pola escrita como 
instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular 
os sentimentos e xuízos. 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia matemática  
e competencias básicas  
en ciencia e tecnoloxía. 

Interactuar co medio natural de 
maneira respectuosa. 

Valora a riqueza do noso 
patrimonio natural e toma 
conciencia da importancia de 
protexelo e conservalo. 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos 
distintos tipos de textos a 
capacidade de delimitar 
información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan 
os conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que 
se escoitaron. 

Opina acerca de temas 
propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario 
preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Coñece e aplica de maneira 
efectiva as regras de 
acentuación. 

Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Aplica os coñecementos 
adquiridos e baséase en 
modelos dados para a creación 
de textos propios de carácter 
literario. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase 
para debater. 

Entender o contexto sociocultural 
da lingua, así como a súa 
historia para un mellor uso da 
mesma. 

Coñece a situación histórica en 
que se desenvolveu o galego a 
comezos do século XX e 
entende algunhas 
características actuais a partir 
da súa evolución no tempo. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(dicionarios, apéndice do libro, 
Internet…).  

Competencia dixital. 
Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en 
dicionarios e en diferentes 
páxinas de Internet para 



 
 

Páxina 120 
_____________________________________________________________________________________________ 

profundar e ampliar 
coñecementos. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza os recursos de audio que 
achega o libro para mellorar a 
comprensión e a expresión oral. 

Utiliza programas informáticos 
para a creación dun libro dixital. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así 
como os autores que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos. 

Transmite sentimentos, 
emocións e sensacións de 
personaxes en textos propios 
de carácter literario. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Valora a beleza da paisaxe. 

Aprecia a composición de 
textos como expresión artística. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Favorece a creatividade a 
través da elaboración dos 
distintos textos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de 
intervir nos debates propostos. 

Aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos e elabora fichas 
para unha mellor comprensión 
dos contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu 
traballo e as súas creacións de 
acordo cunhas pautas dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos 
vistos na unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «O Pindo». 

-  Comentamos en gran grupo a foto do Monte Pindo, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: 
vivencias, opinións, curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Buscamos información na Rede acerca doutros espazos naturais de interese e debatemos acerca da 
importancia de conservalos e protexelos. 

Tarefa 2: Lemos e escoitamos o texto da lectura («Branca de Neve») e aclaramos posibles dúbidas de 
comprensión.  

-  Definimos que é un texto narrativo e diferenciamos entre argumento, trama e tema. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas formas de ser. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade complementaria proposta na PD. 

-  Realizamos as actividades de traballo co léxico na ficha de traballo 1 do TD. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos e practicamos as regras de acentuación. 

-  Consultamos o apéndice do LA para realizar as actividades. 

-  Realizamos as actividades do LA e do TD. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Recoñecemos o fonema como a unidade mínima da lingua e analizamos o sistema vocálico do 
galego. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Consultamos o esquema das unidades lingüísticas e as disciplinas que as estudan nos RD. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Consultamos na Rede o Dicionario de pronuncia da lingua galega. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD, de definir e identificar fonemas. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 6: Coñecemos a situación sociolingüística do galego a comezos do século XX. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades das fichas de traballo 1 e 2 do TD sobre o papel dos intelectuais e das 
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institucións no desenvolvemento e dignificación do galego a comezos do século XX. 

Tarefa 7: Achegámonos ao panorama literario do primeiro terzo do século XX, así como aos seus principais 
representantes. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Lemos os poemas que recolle a «Antoloxía». 

-  Escoitamos na Rede o himno de Acción Gallega. 

-  Escoitamos, lemos e analizamos o poema de Ramón Cabanillas que se propón como «Comentario de 
texto». 

-  Lemos e comentamos o poema «Galicia», de Ramón Cabanillas, proposto como LC. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de identificar as etapas e os principais autores da 
literatura galega a comezos do século XX. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 8: Facemos un traballo monográfico. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa elaboración. 

-  Elaboramos o traballo. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto. 

-  Escribimos un relato a partir das ideas que se achegan no LA. 

 
 
CONTIDOS DA UNIDADE 2 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e valoración 
de textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal 
e as secundarias de calquera 
texto oral, producido na 
variante estándar ou en 
calquera das variedades 
dialectais. 

CCL, 

CD 
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B1.7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B2.1. Comprensión, 
interpretación e análise dun 
texto narrativo. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido, como o 
resumo, o guión de traballo, 
as táboas... 

CCL, 

CAA 

LGB2.1.2. Aplica os 
coñecementos léxicos 
propios e recursos alleos 
(dicionario) para solucionar 
problemas de comprensión. 

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

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
TIC para obter información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, 
analiza información e extrae 
conclusións a partir da 
información obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
referido ao tempo 
cronolóxico, suficientemente 
amplo e preciso, co apoio do 
dicionario. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso, de diferentes 
categorías gramaticais, 
sobre o tempo 
cronolóxico. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e 
usa un léxico amplo e 
preciso, de diferentes 
categorías gramaticais, sobre 
o tempo cronolóxico. 

CCL, 

CAA 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras fontes 
de consulta, tanto en papel 
como en soporte 
electrónico, especialmente 
sobre cuestións de uso e 
de normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en 
papel como en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

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

CCL, 

CD 

B3.6. Aplicación e valoración 
das normas morfolóxicas 
da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 
as normas morfolóxicas 
da lingua galega referidas 
ao correcto uso do 
xénero. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente 
as normas morfolóxicas de 
formación do feminino e de 
concordancia de xénero. 

CCL, 

CAA 

B3.4. A fonética e a fonoloxía 
do galego: consonantismo.  

B3.4. Coñecer o sistema 
fonolóxico e a fonética do 
galego, con especial 
atención ás consoantes. 

LGB3.4.1 Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da 
lingua galega, con especial 
atención ás consoantes e, en 

CCL, 

CAA 
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concreto, ao n velar. 

B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas da lingua 
galega. Uso normalizado da 
variante dialectal propia da 
zona. 

B4.7. Coñecer e valorar os 
principais fenómenos que 
caracterizan as 
variedades xeográficas da 
lingua galega.  

LGB4.7.1. Recoñece os principais 
fenómenos que caracterizan 
as variedades xeográficas da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
LGB4.7.4. Valora as variedades 

xeográficas da lingua galega 
como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural. 

B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos 
relacionados co ámbito 
educativo, tanto manuais 
de consulta, como libros de 
texto e recursos de temas 
especializados en Internet. 

B2.3. Comprender e 
interpretar textos 
relacionados co ámbito 
educativo, tanto manuais 
de consulta, como libros 
de texto e recursos de 
temas especializados en 
Internet. 

LGB2.3.2. Interpreta a información 
de mapas. 

CCL 

B5.1. Identificación e 
comprensión dos distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente a relevancia 
do Grupo Nós no panorama 
literario galego e sinala os 
principais trazos 
característicos da obra de 
Risco e Otero Pedrayo. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas comprensivas 
e expresivas de textos 
narrativos representativos 
de autores do Grupo Nós. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos representativos 
de autores do Grupo Nós. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos de Vicente Risco e 
Otero Pedrayo. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.2. Lectura autónoma e 
comentario de obras 
representativas de autores 
do Grupo Nós. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 
representativas de 
autores do Grupo Nós. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente 
obras ou textos 
representativos de autores 
do Grupo Nós, resume o seu 
contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

LGLB5.2.3. Comenta de forma 
guiada textos narrativos de 
Vicente Risco e Otero 
Pedrayo. 

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

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

B4.1.1. Valora a lingua como 
medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e 
argumenta 
fundamentadamente e cun 
discurso propio a súa 
postura. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 
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B2.9. Uso de técnicas e 
estratexias para producir 
textos escritos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados desde o 
punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, 
redacción e revisión). 

B2.9. Empregar estratexias 
e técnicas axeitadas para 
producir escritos 
adecuados, coherentes e 
ben cohesionados desde 
o punto de vista 
comunicativo 
(planificación, 
organización, redacción e 
revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas 
técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso. 

CCL, 

CAA 

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

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou dixital 
de textos argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos 
redactados a partir fa 
información obtida de 
distintas fontes. 

LGB2.13.2. Crea un texto 
argumentativo propio a partir 
dunhas viñetas dadas.  CCL, 

CAA 

B5.6. Creación de textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula, co fin 
de desenvolver o gusto 
pola escrita e a capacidade 
de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

B5.6. Crear textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula co fin 
de desenvolver o gusto 
pola escrita e a 
capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula. CCL, 

CCEC, 

CSIEE 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto 

pola escrita como 
instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular 
os sentimentos e xuízos. 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia matemática  
e competencias básicas  
en ciencia e tecnoloxía. 

Interactuar co contorno natural 
de maneira respectuosa. 

Valora a riqueza do noso 
patrimonio natural e toma 
conciencia da importancia de 
protexelo e conservalo. 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que se 
escoitaron. 

Opina acerca de temas propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Aplica os coñecementos 
adquiridos e baséase en modelos 
dados para a creación de textos 
propios de carácter literario. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase 
para facer postas en común. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(dicionarios, apéndice do libro, 
Internet…).  

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en dicionarios e 
en diferentes páxinas de Internet 
para profundar e ampliar 
coñecementos. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza os recursos de audio que 
achega o libro para mellorar a 
comprensión e a expresión oral. 

Realiza as actividades interactivas 
do LD para reforzar e asimilar 
mellor os contidos. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así 
como os autores que contribuíron 
ao seu desenvolvemento. 
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Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos. 

Transmite sentimentos e emocións 
en textos propios de carácter 
literario. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Valora a beleza da paisaxe. 

Aprecia a composición de textos 
como expresión artística. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

Valora e respecta o galego e as 
súas variedades dialectais como 
signo de identidade do pobo, e 
rexeita calquera forma de 
discriminación cara á lingua. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Favorece a creatividade a través 
da elaboración dos distintos textos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir 
nas postas en común e de facer 
comentarios críticos. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Ten en conta e aplica as pautas 
que achega o libro para observar e 
interpretar información con sentido 
crítico, e para elaborar opinións 
propias sobre a base de 
argumentos sólidos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos e táboas para unha 
mellor comprensión dos contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu 
traballo e as súas creacións de 
acordo cunhas pautas dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos vistos 
na unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «O ouro do Sil». 

-  Comentamos en gran grupo a foto do túnel de Montefurado, coas achegas de todos os alumnos e 
alumnas: vivencias, opinións, curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Buscamos imaxes en Internet da Boca do Monte e poñemos en común as impresións. 

Tarefa 2:  Lemos e escoitamos o texto da lectura («Sobre a morte do Bieito») e aclaramos posibles 
dúbidas de comprensión.  

-  Explicamos a diferenza entre autor e narrador e mostramos exemplos de cada tipo de narrador (en 1.ª, 
en 2.ª e en 3.ª persoa). 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado 
«Análise de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

-  Lemos a lectura complementaria (LC) e realizamos as actividades sobre ela.  

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co tempo cronolóxico. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos o xénero de nomes e adxectivos e aplicamos na práctica as regras de formación do 
feminino. 

-  Consultamos o apéndice do LA para realizar as actividades. 

-  Realizamos as actividades do LA e do TD. 

-  Realizamos as actividades complementarias da PD. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 5: Analizamos o sistema consonántico do galego, con especial atención ao n velar. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Consultamos na Rede o Dicionario de pronuncia da lingua galega. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD, de definir e identificar fonemas. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Identificamos as variedades internas da lingua e coñecemos os trazos que caracterizan as 
distintas variantes dialectais . 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 
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-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD relacionadas cos fenómenos dialectais. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 2 do TD. 

-  Consultamos en Internet o Atlas Lingüístico Galego e a páxina «A nosa fala», e escoitamos textos 
dialectais na web do Arquivo sonoro do Consello da Cultura Galega. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 7: Coñecemos o labor do Grupo Nós, así como os seus principais representantes. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 

-  Lemos e analizamos o relato «O fidalgo», de Otero Pedrayo, que se propón como comentario de texto. 

Tarefa 8: Realizamos un comentario crítico. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa elaboración. 

-  Redactamos o comentario crítico dunhas viñetas dadas. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto. 

-  Utilizamos as TIC para resolver actividades. 

 
CONTIDOS DA UNIDADE 3 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e valoración de 
textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea 
principal e as secundarias 
de calquera texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido, como o 
guión, as táboas... 

CCL, 

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

LGB2.1.5. Entende o 
significado de palabras 
propias do rexistro culto. 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as TIC 
para obter información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, 
analiza información e 
extrae conclusións a partir 
da información obtida na 
Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 
LGB2.8.2. Sérvese dos 

recursos que ofrecen as 
TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos 
nos seus escritos. 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario 
temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso de diferentes 
categorías gramaticais, 
así como da fraseoloxía. 

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

CCL, 

CAA 
LGB3.1.2. Recoñece, explica e 

usa fraseoloxía diversa da 
lingua galega. 

B3.5. Uso eficaz dos dicionarios 
e doutras fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións 
de uso e de normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en 
papel como en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

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

CCL, 

CD 

B3.6. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 
as normas morfolóxicas 
da lingua galega referidas 
ao correcto uso do 
número e as regras de 
acentuación. 

LGB3.6.1. Aplica 
correctamente as normas 
morfolóxicas de formación 
do plural e de 
concordancia de número, 
así como as regras de 
acentuación. 

CCL, 

CAA 

B3.8. As principais regras de 
combinación sintáctica; 
estruturas sintácticas.  

B3.8. Recoñecer e usar 
enunciados, identificando 
as principais regras de 
combinación sintáctica. 

LGB3.8.1. Recoñece frases e 
identifica a palabra 
nuclear que a organiza 
sintáctica e 
semanticamente. 

CCL, 

CAA 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

CCL 
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B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan 
as variedades diastráticas da 
lingua galega. 

B4.7. Coñecer e valorar os 
principais fenómenos que 
caracterizan as 
variedades diastráticas da 
lingua galega.  

LGB4.7.5. Recoñece as 
variedades diastráticas da 
lingua galega. CCL, 

CSC 

B5.1. Identificación e 
comprensión dos distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 
ata a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e 
explica razoadamente a 
contribución de Castelao á 
literatura e, en xeral, á 
cultura galega, e recoñece 
as principais 
características tanto da 
súa obra como do seu 
pensamento. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e 
lecturas dramatizadas de 
textos narrativos, teatrais e 
ensaísticos representativos de 
Castelao. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións e ler 
dramatizadamente textos 
narrativos, teatrais e 
ensaísticos de Castelao. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, 
comprensiva e 
dramatizadamente textos 
narrativos, teatrais e 
ensaísticos de Castelao. CCL 

LGLB5.3.2. Participa con 
proveito da audición dun 
poema de Rosalía e dun 
texto teatral de Castelao. 

B5.2. Lectura autónoma e 
comentario de obras 
representativas da literatura 
galega de 1916 ata a 
actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 
representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
relacionar o seu contido 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente 
obras ou textos 
representativos de 
Castelao, resume o seu 
contido, sinala os seus 
trazos característicos 
definitorios e relaciónaos 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
da época do Grupo Nós. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 
LGLB5.2.3. Comenta, de forma 

guiada, textos de 
Castelao, sinala os seus 
trazos característicos 
definitorios e relaciónaos 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
da época do Grupo Nós. 

B5.6. Creación de textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados 
na aula, co fin de desenvolver 
o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

B5.6. Crear textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula co fin 
de desenevolver o gusto 
pola escrita e a 
capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de 
intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula. CCL, 

CCEC, 

CSIEE 

LGLB5.6.2. Desenvolve o 
gusto pola escrita como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os 
sentimentos e xuízos. 
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B2.10. Utilización das TIC para 
corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos. 

B2.10. Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos. 

LGB2.10.2. Usa as TIC para 
mellorar a presentación 
dos seus escritos, 
especialmente na 
presentación dos seus 
traballos educativos. 

CCL, 

CD, 

CAA 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia matemática  
e competencias básicas  
en ciencia e tecnoloxía. 

Interactuar co medio natural de 
maneira respectuosa. 

Valora a riqueza do noso 
patrimonio natural e toma 
conciencia da importancia de 
protexelo e conservalo. 

Comprometerse co uso 
responsable dos recursos 
naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 

Entende a importancia de 
facer un uso responsable da 
auga. 

Desenvolver e promover hábitos 
de vida saudable. 

Mostra interese por coñecer 
os beneficios para a saúde 
das augas termais. 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos 
distintos tipos de textos a 
capacidade de delimitar 
información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os 
distintos textos sobre os que 
se traballan os conceptos da 
unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos 
que se escoitaron. 

Participa activamente en 
postas en común. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario 
preciso. 

Coida a corrección 
ortográfica e gramatical nos 
seus escritos. 

Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Aplica os coñecementos 
adquiridos e baséase en 
modelos dados para a 
creación de textos propios de 
carácter literario. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda 
de palabra consensuadas na 
clase á hora de participar en 
actividades de carácter oral. 

Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Utiliza a linguaxe corporal na 
dramatización de textos 
teatrais. 
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Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes 
fontes (dicionarios, apéndice 
do libro, Internet…).  

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en 
dicionarios e en diferentes 
páxinas de Internet para 
profundar e ampliar 
coñecementos. 

Elaborar información propia 
derivada de información obtida a 
través de medios tecnolóxicos. 

Crea unha presentación 
utilizando a información 
obtida na Rede. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza os recursos de audio 
que achega o libro para 
mellorar a comprensión e a 
expresión oral. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, 
así como os autores que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos. 

Transmite sentimentos e 
emocións en textos propios 
de carácter literario. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Aprecia a composición de 
textos como expresión 
artística. 

 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Crea unha presentación 
utilizando ferramentas 
informáticas e enriquecéndoa 
con imaxes, audios, 
animacións… 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

Valora e respecta o galego e 
as súas variedades 
diastráticas como signo de 
identidade do pobo, e rexeita 
calquera forma de 
discriminación cara á lingua. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Favorece a creatividade a 
través da elaboración dos 
distintos textos. 

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

Utiliza manuais de consulta, 
buscadores de Internet, 
aplicacións informáticas, etc., 
para resolver actividades ou 
realizar traballos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de 
participar en actividades de 
carácter oral. 
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Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Ten en conta e aplica as 
pautas e os modelos que 
achega o libro para aplicalos 
nas creacións propias. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos e táboas para 
unha mellor comprensión dos 
contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu 
traballo e as súas creacións 
de acordo cunhas pautas 
dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos 
vistos na unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «As termas de Ourense». 

-  Comentamos en gran grupo a foto das termas, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, 
opinións, curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos información na rede, investigamos acerca de cidades termais europeas e facemos unha 
posta en común. 

Tarefa 2: Lemos e escoitamos o texto da lectura («O Suso») e aclaramos posibles dúbidas de comprensión. 

-  Explicamos a importancia do espazo e o tempo narrativos no desenvolvemento dos feitos narrados. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co medo. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD, de identificar léxico relacionado co medo. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos o número, aplicamos na práctica as regras de formación do plural e establecemos a 
correcta concordancia. 

-  Consultamos o apéndice do LA para realizar as actividades. 

-  Realizamos as actividades do LA e do TD. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Explicamos que é un enunciado, diferenciamos entre frase e oración e identificamos as distintas 
clases de frases segundo cal sexa o núcleo. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos atentamente e practicamos a análise sintáctica en árbore e en caixas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de identificación e análise de frases. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Identificamos distintos niveis de lingua e coñecemos algunhas linguaxes específicas. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD relacionadas cos niveis de lingua. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 2 do TD. 

Tarefa 7: Profundamos no coñecemento da figura e da obra de Castelao e reflexionamos sobre a súa 
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contribución á literatura e á cultura galega en xeral. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos a actividade complementaria dos RD. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 

-  Escoitamos, lemos e analizamos o lance I d’Os vellos non deben de namorarse, que se propón como 
comentario de texto. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD.  

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela.  

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 8: Escribimos microrrelatos. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa elaboración. 

-  Lemos e comentamos os microrrelatos que contén o blog A fonte do corvo. 

-  Redactamos un microrrelato, tendo en conta os inicios que propón o LA. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto. 

-  Utilizamos as TIC para resolver actividades. 

 
CONTIDOS DA UNIDADE  4 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a 
intención comunicativa, a 
idea principal e as 
secundarias de calquera 
texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, 
cohesión e corrección. 

B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

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

CCL 

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 
técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido, como 
o resumo. 

CCL, 

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

LGB2.1.5. Entende o 
significado de palabras 
propias do rexistro culto. 

B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso de 
diferentes categorías 
gramaticais, así como da 
fraseoloxía. 

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

CCL, 

CAA 
LGB3.1.2. Recoñece, explica 

e usa fraseoloxía diversa 
da lingua galega. 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para 
enriquecer o propio vocabulario. 

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

CCL, 

CD 

B3.6. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas da lingua 
galega. 

B3.6. Aplicar correctamente as 
normas ortográficas da lingua 
galega referidas ao correcto uso 
de b e v. 

LGB3.6.1. Escribe 
correctamente palabras 
con b e con v. 

CCL, 

CAA 

B3.8. Estruturas 
sintácticas e tipos de 
oración segundo a 
natureza do predicado 
e o significado.  

B3.8. Identificar as principais 
regras de combinación impostas 
polos verbos. 

LGB3.8.2. Recoñece a 
estrutura interna das 
oracións. 

CCL 

LGB3.8.4. Clasifica oracións 
segundo a natureza do 
predicado e o 
significado. 

LGB3.8.5. Utiliza a 
terminoloxía sintáctica 
correcta. 

B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos 
principais fenómenos 
que caracterizan as 
variedades diafásicas 
da lingua galega e da 
función da lingua 
estándar. Utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.7. Recoñecer e valorar os 
principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar.  

LGB4.7.2. Recoñece os 
trazos da variedade 
estándar da lingua 
galega. CCL 

LGB4.7.3. Valora a lingua 
estándar como variedade 
unificadora. 

LGB4.7.5. Recoñece as 
variedades diafásicas da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 
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B5.1. Identificación e 
comprensión dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 
literatura galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

LGLB5.1.1. Recoñece as 
principais escolas 
poéticas e autores de 
vangarda. CCL, 

CCEC 

 

LGLB5.1.2. Comprende e 
explica razoadamente os 
distintos movementos de 
vangarda, sinalando os 
seus principais trazos 
característicos. 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas e 
audicións de textos 
poéticos 
representativos da 
vangarda galega. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente e facer 
audicións de textos poéticos. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente 
textos poéticos 
representativos da 
literatura de vangarda. CCL 

LGLB5.3.2. Participa con 
proveito da audición da 
versión musical do 
poema «Sós». 

B5.2. Lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras representativas 
da literatura galega de 1916 ata 
a actualidade e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.2. Le 
autonomamente textos 
representativos da 
literatura de vangarda, 
resume o seu contido, 
sinala os seus trazos 
característicos 
definitorios e relaciónaos 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 
LGLB5.2.3. Comenta, de 

forma guiada, un poema 
de Manuel Antonio e 
sinala os seus trazos 
vangardistas 
característicos. 

LGLB5.2.4. Compara dous 
poemas vangardistas, 
atendendo ao seu 
contido e as seus trazos 
definitorios. 

B2.9. Uso de técnicas e 
estratexias para 
producir textos escritos 
adecuados, coherentes 
e ben cohesionados 
desde o punto de vista 
comunicativo 
(planificación, 
organización, 
redacción e revisión). 

B2.9. Empregar estratexias e 
técnicas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de 
vista comunicativo (planificación, 
organización, redacción e 
revisión). 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e 
estrutura os contidos dos 
seus escritos. 

CCL 
LGB2.9.5. Revisa o texto para 

comprobar que a 
organización dos 
contidos do texto é 
correcta. 
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B5.6. Creación de textos 
de intención literaria 
partindo das 
características dos 
traballados na aula, co 
fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a 
capacidade de 
expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

B5.6. Crear textos de intención 
literaria partindo das 
características dos traballados na 
aula co fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a capacidade 
de expresión dos sentimentos e 
xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea textos de 
intención literaria 
partindo das 
características dos 
traballados na aula. CCL, 

CCEC, 

CSIEE 
LGLB5.6.2. Desenvolve o 

gusto pola escrita como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os 
sentimentos e xuízos. 

B2.10. Utilización das 
TIC para mellorar a 
presentación dos 
escritos. 

B2.10. Empregar as TIC para 
mellorar a presentación dos 
escritos. 

LGB2.10.2. Usa aplicacións 
informáticas para crear 
caligramas. 

CCL, 

CD, 

CAA 
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 COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que se 
escoitaron. 

Participa activamente en postas en 
común. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Aplica os coñecementos 
adquiridos e baséase en modelos 
dados para a creación de textos 
propios de carácter literario. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase á 
hora de participar en actividades 
de carácter oral. 

Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Selecciona e utiliza o rexistro 
lingüístico adecuado á situación 
comunicativa. 

Entender o contexto sociocultural 
da lingua para un mellor uso da 
mesma. 

Entende a variante estándar como 
o modelo de lingua que se debe 
empregar nos escritos e na 
comunicación oral formal. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(dicionarios, apéndice do libro, 
Internet…).  

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en dicionarios e 
en diferentes páxinas de Internet 
para profundar e ampliar 
coñecementos. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza os recursos de audio que 
achega o libro para mellorar a 
comprensión e a expresión oral. 

Utiliza aplicacións informáticas nas 
creacións propias. 
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Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así 
como os autores que contribuíron 
ao seu desenvolvemento. 

Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos. 

Transmite sentimentos e emocións 
en textos propios de carácter 
literario. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Valora a música como unha forma 
de creación artística. 

Aprecia a composición de textos 
como expresión artística. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Crea caligramas coidando tanto a 
elaboración do texto como o 
deseño da imaxe. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

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

Participa activamente nas postas 
en común. 

Colabora na creación colectiva de 
caligramas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos 
valores. 

Adapta o seu rexistro lingüístico ao 
do interlocutor nas distintas 
situacións comunicativas. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Favorece a creatividade a través 
da elaboración dos distintos textos. 

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

Utiliza manuais de consulta, 
recursos da Rede, aplicacións 
informáticas, etc., para resolver 
actividades ou realizar traballos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de 
participar en actividades de 
carácter colaborativo. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Ten en conta e aplica as pautas e 
os modelos que achega o libro 
para aplicalos nas creacións 
propias. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos e táboas para unha 
mellor comprensión dos contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu 
traballo e as súas creacións de 
acordo cunhas pautas dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos vistos 
na unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Festival da Luz». 

-  Comentamos en gran grupo a foto do concerto, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, 
opinións, curiosidades, fotos propias ou vídeos de concertos aos que tivesen asistido…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos na Rede o programa da última edición do Festival da Luz e comentámolo. 

Tarefa 2:  Lemos e escoitamos o texto da lectura («Simón Varela, arquitecto») e aclaramos posibles 
dúbidas de comprensión. 

-  Explicamos o papel dos personaxes no desenvolvemento dos feitos narrados, así como a clasificación 
dos personaxes de acordo con distintos criterios. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coa arquitectura e o urbanismo. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade interactiva nos RD. 

Tarefa 4: Practicamos o uso correcto de b e v. 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD 

-  Realizamos as actividades do LA e do TD. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 5: Explicamos os conceptos de suxeito e predicado, así como a clasificación das oracións tendo en 
conta a natureza do predicado e o significado. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de identificar os compoñentes inmediatos da 
oración, de clasificar oracións e de transformar oracións activas en pasivas. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD sobre as clases de oracións. 

Tarefa 6: Identificamos distintos rexistros linguísticos e explicamos a función unificadora da variante 
estándar. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD sobre os rexistros lingüísticos. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD sobre as variedades da lingua. 

Tarefa 7: Coñecemos as principais escolas poéticas de vanguarda e os seus autores máis representativos, 
así como a obra (narrativa e teatral) de Rafael Dieste. 
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-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 

-  Lemos e analizamos o poema «Sós» (de Manuel Antonio), que se propón como comentario de texto. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 2 do TD. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela.  

-  Realizamos a actividade complementaria dos RD. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 8: Creamos caligramas. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa elaboración. 

-  Coñecemos e utilizamos aplicacións informáticas útiles para a creación de caligramas. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto. 

 
CONTIDOS DA UNIDADE  5 – CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera 
texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B1.9. Coñecemento e 
uso progresivamente 
autónomo das 
estratexias necesarias 
para a produción de 
textos orais e de 
técnicas para aprender 
a falar en público. 

B1.9. Realizar exposicións 
orais planificadas e claras 
de traballos e de 
informacións de 
actualidade. 

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

CCL, 

CAA 

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

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
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LGB1.9.4. Emprega axeitadamente 
os elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia axeitada, 
pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva e 
crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido: o esquema. 

CCL, 

CAA 

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

LGB2.1.5. Entende o significado de 
palabras propias do rexistro 
culto. 

B2.14. Valoración da 
escritura como un 
instrumento de 
aprendizaxe, de 
relación social e de 
enriquecemento 
persoal. 

B2.14. Valorar a escritura 
como un instrumento moi 
útil na aprendizaxe, nas 
relacións sociais e no 
desenvolvemento do 
individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os 
valores da escritura non só 
como unha ferramenta para 
organizar os pensamentos, 
senón tamén como un 
instrumento para relacionarse 
cos demais e enriquecerse 
como persoa. 

CCL, 

CSC 

B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso de diferentes 
categorías gramaticais, 
así como da fraseoloxía. 

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

CCL, 

CAA 
LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua 
galega. 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

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

CCL, 

CD 

B3.4. A fonética e a 
fonoloxía do galego. 

B3.4. Recoñecer e usar a 
fonética e a fonoloxía da 
lingua galega. 

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

CCL 

B3.6. Aplicación e 
valoración das normas 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 
as normas morfolóxicas 
da lingua galega referidas 
ao correcto uso dos 
pronomes persoais 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas de uso dos pronomes 
persoais. 

CCL, 

CAA 

B3.8. As principais regras 
de combinación 
impostas polos 
predicados en función 

B3.8. Identificar as 
principais regras de 
combinación impostas 

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

CCL 
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dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas.  

 

polos verbos.  

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

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

B4.6. Evolución da lingua 
galega e etapas da 
historia social da lingua 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. Análise 
e comprensión das 
causas e 
consecuencias dos 
feitos máis relevantes. 

B4.4. Recoñecer os 
principais elementos de 
evolución da lingua 
galega, así como 
identificar causas e 
consecuencias dos feitos 
máis relevantes da súa 
historia social. 

LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega 
nos anos de posguerra. CCL, 

CCEC 

B5.1. Identificación e 
comprensión dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente o panorama 
literario no exilio, sinalando os 
autores e obras máis 
destacados. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas e 
audicións de textos 
representativos da 
literatura galega de 
posguerra no exilio. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de textos 
literarios. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
representativos da literatura 
galega de posguerra no exilio. CCL 

LGLB5.3.2. Participa con proveito da 
audición dun texto narrativo de 
Blanco Amor. 

B5.2. Lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 
representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
relacionar o seu contido 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente 
textos representativos da 
literatura galega de posguerra 
no exilio, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico da época. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma 
guiada, un texto de Blanco Amor 
e sinala os seus trazos 
característicos. 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
TIC para obter 
información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 
información e extrae conclusións 
a partir da información obtida na 
Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nas 
súas producións. 

B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos 

B2.2. Comprender e 
interpretar textos escritos 

LGB2.2.1. Identifica a intención 
comunicativa, o tema e os 

CCL 



 
 

Páxina 147 
_____________________________________________________________________________________________ 

propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito 
laboral. 

propios da vida cotiá, 
pertencentes ao ámbito 
laboral. 

subtemas de escritos propios da 
vida cotiá relacionados co 
ámbito laboral. 

LGB2.2.2. Comprende, interpreta e 
valora textos propios da vida 
cotiá, pertencentes ao ámbito 
laboral. 

CCL, 

CSC 

B2.10. Utilización das 
TIC para mellorar a 
presentación dos 
escritos, para difundir 
os textos propios e 
coñecer outros alleos. 

B2.10. Empregar as TIC 
para mellorar a 
presentación dos escritos, 
para difundir os textos 
propios e coñecer outros 
alleos. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de 
textos para mellorar a 
presentación dos seus escritos. 

CCL, 

CD, 

CAA 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio 
de divulgación de textos propios 
e de coñecemento doutros. 

CCL, 

CD, 

CSC 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia matemática  
e competencias básicas  
en ciencia e tecnoloxía. 

Interactuar co contorno natural 
de maneira respectuosa. 

Valora a riqueza do noso patrimonio 
natural e toma conciencia da 
importancia de protexelo e 
conservalo. 

Comprometerse co uso 
responsable dos recursos 
naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 

Adopta unha actitude de 
compromiso en relación coa 
sostibilidade e comprende a 
importancia de reducir o consumo, 
reutilizar e reciclar. 

Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
contorno natural e as 
repercusións para a vida futura. 

Entende o cambio climático como 
unha consecuencia da acción 
humana, con graves repercusións 
no destino do planeta. 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que se 
escoitaron. 

Fai unha exposición oral a partir de 
temas propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase á 
hora de participar en actividades de 
carácter oral. 

Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Selecciona e utiliza o rexistro 
lingüístico adecuado á situación 
comunicativa e ten en conta 
aspectos non verbais na exposición 
oral dun tema. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(dicionarios, apéndice do libro, 
Internet…).  

Producir textos escritos de 
diversa complexidade para o seu 
uso en situacións cotiás. 

Redacta un currículo. 
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Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en dicionarios e 
en diferentes páxinas de Internet 
para complementar e ampliar 
coñecementos. 

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

Coñece páxinas web onde aloxar 
currículos e facelos visibles. 

Crea un currículo on-line. 

Fai un videocurrículo. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza os recursos de audio que 
achega o libro para mellorar a 
comprensión e a expresión oral. 

Utiliza as TIC (procesadores de 
texto, cámara de vídeo, móbil…) 
nas creacións propias. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así como 
os autores que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Valora a beleza da paisaxe. 

Aprecia a composición de textos 
como expresión artística. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Coida a presentación do currículo 
para facelo máis atractivo. 

Crea un libro de receitas de acordo 
cunhas pautas e uns modelos 
dados. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Coñecer e aplicar dereitos e 
deberes da convivencia cidadá. 

Entende a importancia de respectar 
unhas normas en relación co 
coidado do medio e na convivencia 
cos demais. 

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

Participa activamente nas postas en 
común. 

Colabora na creación de receitas de 
cociña. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos 
valores. 

Sabe como debe comportarse para 
contribuír ao coidado e a 
conservación do medio. 

Involucrarse ou promover 
accións cun fin social. 

Adopta unha postura activa no que 
se refire ao desenvolvemento dunha 
conciencia colectiva sobre o 
problema do cambio climático. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais a intereses 
persoais. 

Mostra interese por facer un bo 
traballo de grupo (o libro de 
receitas) e contribúe activamente 
nese sentido coas súas achegas. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Favorece a creatividade a través da 
elaboración dos distintos textos. 

Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 

Utiliza manuais de consulta, 
recursos da Rede, dispositivos 
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consecución de obxectivos. dixitais, etc., para resolver 
actividades ou realizar traballos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de participar 
en actividades de carácter 
colaborativo. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Ten en conta e aplica as pautas e 
os modelos que achega o libro para 
aplicalos nas creacións propias. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos, esquemas e táboas 
para unha mellor comprensión dos 
contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu traballo 
e as súas creacións de acordo 
cunhas pautas dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos vistos na 
unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «O país dos ríos». 

-  Comentamos a foto en gran grupo, a partir de preguntas como as seguintes: que ríos coñecedes?, 
bañástesvos algunha vez nun río?, practicastes ou practicades algún deporte no río (piragüismo, rafting, 
pesca…)?, etc. 

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos a Rede para obter máis información sobre os ríos e as fervenzas de Galicia, segundo propón 
o recadro «Podes coñecer?». 

Tarefa 2:  Lemos e escoitamos o texto da lectura («Seis accións contra o cambio climático») e aclaramos 
posibles dúbidas de comprensión. 

-  Explicamos a finalidade e as características dos textos prescritivos. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

-  Elaboramos o texto instrutivo que se propón na ficha de traballo 1 do TD 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co tempo meteorolóxico. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades de vocabulario da ficha de traballo 1 do TD. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Practicamos o uso e as funcións dos pronomes persoais. 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD 

-  Realizamos as actividades do LA e do TD. 

-  Realizamos a actividade da ficha 1 do TD de identificar pronomes e de explicar a colocación do pronome 
átono. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Identificamos o CD, o CI e o CC, así como as unidades lingüísticas que desempeñan esas 
funcións. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de identificar, analizar e usar correctamente o CD, 
o CI e o CC. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 6: Coñecemos o panorama social, cultural e político de Galicia nos anos da posguerra, para 
entender o proceso de desgaleguización. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 
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Tarefa 7: Coñecemos os principais autores e obras da literatura galega no exilio en tempos da posguerra. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 

-  Lemos e analizamos o fragmento d’A esmorga (de Blanco Amor), que se propón como comentario de 
texto. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 2 do TD. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela.  

Tarefa 8: Creamos currículos e videocurrículos. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa elaboración. 

-  Consultamos información nas páxinas web indicadas para que sirvan de guía na creación dos currículos 
propios. 

-  Coñecemos algún sitios web onde publicar e aloxar currículos on-line. 

-  Utilizamos dispositivos dixitais para a creación de videocurrículos. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto. 

CONTIDOS DA UNIDADE 6 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal 
e as secundarias de calquera 
texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.8. Escoita crítica e 
reflexiva que permite 
identificar prexuízos e 
mensaxes 
discriminatorias. 

B1.8. Manifesta unha 
actitude crítica e reflexiva 
que permite identificar 
prexuízos e mensaxes 
discriminatorias. 

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

CCL, 

CAA 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 
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cohesión e corrección. 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen 
as TIC para obter 
información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, 
analiza información e extrae 
conclusións a partir da 
información obtida na Rede. CCL, 

CD, 

CAA 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos 

que ofrecen as TIC para 
integrar os coñecementos 
adquiridos nas súas 
producións. 

B1.11. Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en 
debates nos que se 
expresen opinións acerca 
dun tema de actualidade. 

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

CCL, 

CAA 

B.1.13. Valoración da 
lingua oral como un 
instrumento de 
aprendizaxe e de 
relación social. 

B.1.13. Valorar a lingua oral 
como un instrumento útil 
na aprendizaxe e nas 
relacións sociais. 

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CAA 

B2.5. Comprensión e 
interpretación de textos 
xornalísticos de 
opinión. 

B2.5. Comprender e 
interpretar textos 
xornalísticos de opinión. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos 
característicos dos textos 
xornalísticos de opinión: artigo 
de opinión, columna e editorial. 

CCL, 

CSC 

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido, como o 
resumo. 

CCL, 

CAA 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos 
léxicos propios e recursos 
alleos (dicionario) para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

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

B2.12. Produción, en 
soporte impreso ou 
dixital, dun texto 
xornalístico de opinión. 

B2.12. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, un 
texto xornalístico de 
opinión. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte 
impreso ou dixital, un artigo de 
opinión. 

CCL, 

CSC 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

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

CCL, 

CAA 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións 
de uso e de normativa, para 
resolver dúbidas, para 

CCL, 

CD 
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normativa. e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o seu 
vocabulario. 

B3.6. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas da lingua 
galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 
as normas ortográficas da 
lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas referidas 
ao uso do h. 

CCL, 

CAA 

B3.8. As principais regras 
de combinación 
impostas polos 
predicados en función 
dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas.  

B3.8. Identificar as 
principais regras de 
combinación impostas 
polos verbos. 

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

CCL, 

CAA 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

CCL 

B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara 
ao proceso de 
recuperación do 
galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu 
uso. Consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento 
persoal e colectivo do 
uso normalizado da 
lingua galega. 

B4.3. Identificar os 
elementos do proceso 
normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao 
seu uso, asumindo a 
importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da 
lingua galega. 

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

CCL, 

CSC 

LGB4.3.2. Distingue 
normativización e 
normalización e explica 
axeitadamente cada 
fenómeno. 

LGB4.3.4. Coñece os principais 
axentes normalizadores en 
Galicia e valora a súa 
importancia. 

B5.1. Identificación e 
comprensión dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega entre os anos 
cincuenta e setenta do século 
pasado, así como os principais 
autores e obras. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas e 
audicións de textos 
narrativos da literatura 
de posguerra. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de textos 
narrativos da literatura de 
posguerra. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos da literatura dos 
anos cincuenta. CCL, 

CD LGLB5.3.2. Participa con proveito 
da audición dun texto narrativo 
de Álvaro Cunqueiro. 

 

B5.2. Lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 
representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
relacionar o seu contido 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente 
obras ou textos 
representativos de Álvaro 
Cunqueiro e Ánxel Fole, 
resume o seu contido, sinala 
os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico dos anos 
cincuenta. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 
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LGLB5.2.3. Comenta, de forma 
guiada, textos da narrativa dos 
anos cincuenta, sinala os seus 
trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da época. 

B2.10. Utilización das 
TIC para corrixir e 
mellorar a presentación 
dos escritos, difundir os 
textos propios, coñecer 
outros alleos e 
intercambiar opinións. 

B2.10. Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, 
para difundir os textos 
propios, coñecer outros 
alleos e intercambiar 
opinións. 

LGB.2.10.3. Usa as TIC como 
medio de divulgación de textos 
propios, de coñecemento 
doutros alleos e de intercambio 
de opinións. 

CCL, 

CD, 

CSC 

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou 
dixital de textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

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

CCL, 

CAA 
LGB2.13.3. Sintetiza a información 

e resume textos 
argumentativos sen repetir nin 
parafrasear o texto de partida. 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia matemática  
e competencias básicas  
en ciencia e tecnoloxía. 

Interactuar co contorno natural 
de maneira respectuosa. 

Valora a riqueza do noso patrimonio 
natural e toma conciencia da 
importancia de protexelo e 
conservalo. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Reflexiona acerca de situacións 
inxustas e propón solucións. 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que se 
escoitaron. 

Participa activamente en debates 
sobre temas propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase á 
hora de participar en actividades de 
carácter oral. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(dicionarios, Internet…).  

Producir textos escritos de 
diversa complexidade para o seu 
uso en situacións cotiás ou de 
materias diversas. 

Crea textos de distinta índole para 
subilos a un blog. 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en dicionarios e 
en diferentes páxinas de Internet 
para resolver actividades e ampliar 
coñecementos. 

Elaborar información propia 
derivada de información obtida a 
través de medios tecnolóxicos. 

Crea un blog e publica textos 
propios. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Desenvolve o pensamento crítico 
necesario para interpretar as 
mensaxes que achegan textos 
periodísticos de opinión. 
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Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Coñece e utiliza plataformas 
gratuítas de Internet onde aloxar o 
seu blog. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así como 
os autores que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Valora a beleza da paisaxe. 

Aprecia a composición de textos 
como expresión artística. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Identificar as implicacións que 
ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito 
referendado por unha norma 
suprema chamada Constitución 
Española. 

Entende o importante papel das 
institucións públicas e dos medios 
de comunicación no proceso de 
normalización da lingua. 

Coñece o artigo do Estatuto de 
Auronomía de Galicia que define o 
galego como lingua propia de 
Galicia. 

Recoñece a transcendencia da Lei 
de Normalización Lingüística para 
protexer e fomentar o uso da lingua 
galega. 

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

Participa activamente nos debates 
que se desenvolven na clase. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas. 

Escoita con atención e respecta as 
opinións alleas. 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

Rexeita calquera forma de violencia. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

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

Utiliza dicionarios, páxinas web, 
plataformas dixitais, etc., para 
resolver actividades ou realizar 
traballos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de participar 
en actividades de carácter oral. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Escoita e le opinións alleas, 
reflexiona sobre elas e desenvolve 
un pensamento propio. 

Ten en conta e aplica as pautas e 
os modelos que achega o libro para 
aplicalos nos seus traballos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos e táboas para unha 
mellor comprensión dos contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu traballo 
de acordo cunhas pautas dadas. 
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Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos vistos na 
unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Xeoparques». 

-  Comentamos en gran grupo a foto das termas, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, 
opinións, curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos información na Rede, investigamos acerca de monumentos xeolóxicos  e facemos unha 
posta en común. 

Tarefa 2: Lemos e escoitamos os tres textos que se ofrecen como lectura da unidade e aclaramos posibles 
dúbidas de comprensión. 

-  Explicamos as características dos principais xéneros de opinión. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas viaxes e o turismo. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos e practicamos o uso correcto do h. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha 1 do TD. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Identificamos o suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo, así como as 
unidades lingüísticas que desempeñan esas funcións. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos atentamente e practicamos a análise sintáctica en árbore e en caixas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de identificar, analizar e usar correctamente o 
suplemento, o complemento axente, o atributo e o predicativo. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Explicamos os procesos de normalización e normativización desde 1975 ata finais do século XX. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 2 do TD. 

Tarefa 7: Coñecemos dous dos autores máis representativos da narrativa dos anos cincuenta, así como a 
súa obra. 
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-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha 1 do TD. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 

-  Escoitamos, lemos e analizamos o texto de Cunqueiro elixido para o seu comentario. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 8: Creamos un blog. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa creación. 

-  Creamos o blog e aloxámolo nunha plataforma dixital. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto xornalístico 
de opinión. 

-  Utilizamos as TIC para resolver actividades. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE 7 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera 
texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B1.11. Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en 
debates nos que se 
expresen opinións acerca 
dun tema de actualidade. 

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

CCL, 

CAA 
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B.1.13. Valoración da 
lingua oral como un 
instrumento de 
aprendizaxe e de 
relación social. 

B.1.13. Valorar a lingua oral 
como un instrumento útil 
na aprendizaxe e nas 
relacións sociais. 

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CAA 

B2.5. Comprensión e 
interpretación de textos 
xornalísticos de 
opinión. 

B2.5. Comprender e 
interpretar textos 
xornalísticos de opinión. 

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

CCL, 

CSC 

B2.4. Comprensión e 
interpretación de textos 
argumentativos. 

B2.4. Comprender e 
interpretar textos 
argumentativos. 

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

 
CCL 

LGB2.4.2. Elabora a súa propia 
interpretación a partir dos 
argumentos expresados nun 
texto. 

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos 
léxicos propios e recursos 
alleos (dicionario) para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

CCL, 

CAA 
LGB2.1.3. Elabora o esquema 

xerarquizado de ideas dun 
texto. 

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

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

 

B3.9. Recoñecemento e 
uso reflexivo dos nexos 
e conectores textuais 
máis comúns e mais 
dos mecanismos de 
cohesión textual. 

B3.9. Recoñecer, explicar e 
usar nexos textuais, así 
como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de 
cohesión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa 
nexos textuais, así como os 
mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 

CCL 

B2.13. Composición, en 
soporte impreso ou 
dixital, de textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
argumentativos 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

LGB2.13.2. Elabora, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
argumentativos, redactados a 
partir dun tema dado sen 
documentación previa. CCL 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e 
resume textos argumentativos 
sen repetir nin parafrasear o 
texto de partida. 
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B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

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

CCL, 

CAA 

B3.2. Recoñecemento e 
uso das formas verbais 
da lingua galega e das 
perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar 
correctamente as formas 
verbais e as perífrases 
verbais da lingua galega. 

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

CCL 

B3.6. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas da lingua 
galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 
as normas ortográficas da 
lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
regras de formación do plural. CCL, 

CAA 

B3.8. As principais regras 
de combinación 
impostas polos 
predicados en función 
dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e 
tipos de oración.  

B3.8. Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación 
impostas polos verbos. 

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

CCL 

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

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

B4.3. A lusofonía nas 
linguas do mundo no 
século xxi. 

B4.2. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, e 
coñecer e describir o 
papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no 
século xxi. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que 
forman parte da comunidade 
lusófona e sabe describir a 
súa importancia dentro das 
linguas do mundo no século 
xxi. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 
LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica 

cotiá os principais recursos da 
Rede en portugués. 

B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos 
relacionados co ámbito 
educativo, tanto 
manuais de consulta, 
como libros de texto e 
recursos de temas 
especializados en 
Internet. 

B2.3. Comprender e 
interpretar textos 
relacionados co ámbito 
educativo, tanto manuais 
de consulta, como libros 
de texto e recursos de 
temas especializados en 
Internet. 

LGB2.3.2. Interpreta a información 
de mapas e gráficas. 

CCL 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións 
de uso e de normativa, para 
resolver dúbidas, para 
progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o 

CCL 
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seu vocabulario. 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen 
as TIC para obter 
información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, 
analiza información e extrae 
conclusións a partir da 
información obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as TIC para integrar 
os coñecementos adquiridos 
nas súas producións. 

B2.10. Utilización das 
TIC para corrixir e 
mellorar a presentación 
dos escritos. 

B2.10. Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos. 

B2.10.2. Usa procesadores de textos 
para mellorar a presentación 
dos seus escritos, 
especialmente na 
presentación dos seus 
traballos educativos. 

CCL, 

CD 

B3.14. Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante 
a comparación e 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes 
coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos desenvoltos no 
curso nunha das linguas para 
mellorar a comprensión e 
produción dos textos 
traballados en calquera das 
outras. 

CCL, 

CAA 

B5.1. Identificación e 
comprensión dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os principais 
autores e obras da narrativa 
galega dos anos sesenta. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas e 
audicións de textos 
narrativos da literatura 
dos anos sesenta. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de textos 
narrativos da literatura 
dos anos sesenta. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos da literatura dos 
anos sesenta. CCL, 

CD 
LGLB5.3.2. Participa con proveito da 

audición dun texto narrativo de 
Méndez Ferrín. 

B5.2. Lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 
representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural 
e sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 
ou textos representativos de 
narradores dos anos sesenta, 
resume o seu contido e sinala 
os seus trazos característicos 
definitorios. CCL, 

CCEC, 

CAA 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma 
guiada, textos da narrativa dos 
anos sesenta e sinala os seus 
trazos característicos. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios 
dun mesmo período ou de 
diferentes períodos atendendo 
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aos seus principais contidos e 
sinala os seus trazos 
característicos definitorios. 

B2.11. Produción, en 
soporte impreso ou 
dixital, de textos 
propios da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito 
administrativo. 

B2.11. Producir, 
respectando as súas 
características formais e 
de contido, textos propios 
da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito 
administrativo. 

LGB.2.11.1. Produce, respectando 
as súas características formais 
e de contido, textos propios da 
vida cotiá pertencentes ao 
ámbito administrativo: a 
instancia. 

CCL, 

CSC 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia matemática  
e competencias básicas  
en ciencia e tecnoloxía. 

Aplicar as estratexias de 
resolución de problemas a 
calquera situación problemática. 

Reflexiona acerca de situacións 
inxustas e propón solucións. 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que se 
escoitaron. 

Participa activamente en debates 
sobre temas propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase á 
hora de participar en actividades de 
carácter oral. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(dicionarios, Internet, apéndice do 
libro…). 

Utiliza a súa competencia lingüística 
en galego para entender mellor o 
portugués. 

Producir textos escritos de 
diversa complexidade para o seu 
uso en situacións cotiás ou de 
materias diversas. 

Sabe redactar unha instancia. 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en dicionarios, 
no apéndice do libro e en diferentes 
páxinas de Internet para resolver 
actividades e ampliar 
coñecementos. 

Elaborar información propia 
derivada de información obtida a 
través de medios tecnolóxicos. 

Abstrae datos da información que 
obtén na Rede e organízaos nunha 
táboa. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Desenvolve o pensamento crítico 
necesario para interpretar as 
mensaxes que achegan textos 
periodísticos de opinión. 
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Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza o procesador de textos como 
ferramenta de traballo. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural. 

Valora o vínculo histórico entre o 
galego e o portugués, enténdeo 
como un sinal de identidade que 
une ambos pobos e mostra interese 
por coñecer o ámbito da lusofonía. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así como 
os autores que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Entende a literatura como unha 
forma de expresión artística. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Identificar as implicacións que 
ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito 
referendado por unha norma 
suprema chamada Constitución 
Española. 

Entende a importancia de dispoñer 
dun marco legal que protexa os 
dereitos de todos os cidadáns e 
mostra interese por coñecer o léxico 
que se refire ás leis. 

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

Participa activamente nos debates 
que se desenvolven na clase. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas. 

Escoita con atención e respecta as 
opinións alleas. 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

Rexeita calquera forma de 
discriminación. 

Evidenciar preocupación polos 
máis desfavorecidos e respecto 
aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

É consciente das inxustizas que 
sofren as persoas máis 
desfavorecidas e desenvolve un 
pensamento crítico e activo ao 
respecto. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

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

Utiliza dicionarios, páxinas web, 
plataformas dixitais, etc., para 
resolver actividades ou realizar 
traballos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de participar 
en actividades de carácter oral. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Escoita e le opinións alleas, 
reflexiona sobre elas e desenvolve 
un pensamento propio. 

Ten en conta e aplica as pautas e 
os modelos que achega o libro para 
aplicalos nos seus traballos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos e táboas para unha 
mellor comprensión dos contidos. 



 
 

Páxina 167 
_____________________________________________________________________________________________ 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu traballo 
de acordo cunhas pautas dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos vistos na 
unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Encaixes de Camariñas». 

-  Comentamos a foto en gran grupo, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Vemos o vídeo que se suxire no recadro «Podes coñecer?» e facemos unha posta en común. 

Tarefa 2: Lemos e escoitamos o texto que se ofrece como lectura da unidade e aclaramos posibles dúbidas 
de comprensión. 

-  Explicamos as características dos textos argumentativos. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coa xustiza e as leis. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD de usar o vocabulario relacionado coa xustiza e as 
leis. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos e practicamos a morfoloxía verbal. 

-  Practicamos a conxugación dos verbos regulares (con ou sen alternancia vocálica) e dos irregulares. 

-  Consultamos o apéndice deste segundo trimestre no LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Diferenciamos entre oración simple e composta e explicamos a clasificación das compostas. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos atentamente e practicamos a análise sintáctica en árbore e en caixas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de distinguir, analizar e clasificar oracións simples 
e compostas. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Lembramos o vínculo histórico entre o galego e o portugués e explicamos a lusofonía. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos e comentamos os mapas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 
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Tarefa 7: Coñecemos o desenvolvemento do xénero narrativo nos anos sesenta, as innovacións que 
supuxo a Nova Narrativa Galega, e os autores e obras máis representativos. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 

-  Escoitamos, lemos e analizamos o texto de Méndez Ferrín elixido para o seu comentario. 

-  Lemos o texto da ficha de traballo 2 do TD e realizamos as actividades que se propoñen. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela.  

Tarefa 8: Completamos e redactamos unha instancia. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa redacción. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto xornalístico 
de opinión. 

-  Utilizamos as TIC para resolver actividades. 

CONTIDOS DA UNIDADE 8 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera 
texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B1.11. Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en 
debates nos que se 
expresen opinións acerca 

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

CCL, 

CAA 
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actualidade. dun tema de actualidade. LGB1.11.2. Aplica as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as 
quendas e as opinións alleas e 
emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 

CCL, 

CSC 

B.1.13. Valoración da 
lingua oral como un 
instrumento de 
aprendizaxe e de 
relación social. 

B.1.13. Valorar a lingua oral 
como un instrumento útil 
na aprendizaxe e nas 
relacións sociais. 

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CAA 

B2.6. Comprensión e 
interpretación das 
mensaxes explícitas e 
implícitas que 
transmiten os textos 
publicitarios dos 
medios de 
comunicación. 

B2.6. Comprender e 
interpretar as mensaxes 
explícitas e implícitas que 
transmiten os textos 
publicitarios dos medios 
de comunicación. 

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

 
CCL, 

CSC 
LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha 

postura crítica ante as 
mensaxes persuasivas que 
proveñen dos medios de 
comunicación. 

B2.7. Lectura crítica e 
reflexiva que permita 
identificar usos 
lingüísticos 
discriminatorios. 

B2.7. Identificar os usos 
lingüísticos que conteñan 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

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

CCL, 

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

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido: o resumo. 

CCL, 

CAA 

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

LGB2.1.5. Entende o significado de 
palabras propias do rexistro 
culto. 

B2.10. Utilización das 
TIC para corrixir e 
mellorar a presentación 
dos escritos, para 
difundir os textos 
propios, coñecer outros 
alleos e intercambiar 
opinións. 

B2.10. Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, 
para difundir os textos 
propios, coñecer outros 
alleos e intercambiar 
opinións. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de 
textos para mellorar a 
presentación dos seus escritos, 
especialmente na presentación 
dos seus traballos educativos. 

CCL, 

CD 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio 
de divulgación de textos propios. 
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B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

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

CCL, 

CAA 

B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de 
creación de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar 
os procedementos de 
creación de palabras. 

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

CCL 

B3.6. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

B3.6. Aplicar correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas relativas ao uso de 
certos sufixos deverbais. 

CCL, 

CAA 

B3.8. As principais regras 
de combinación 
impostas polos 
predicados en función 
dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e 
tipos de oración.  

B3.8. Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación 
impostas polos verbos. 

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

CCL 

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

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

B4.8. Prexuízos 
lingüísticos. 

B4.6. Identificar os 
prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación 
persoal en relación a 
eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos 
lingüísticos atribuíbles a 
calquera lingua e especialmente 
á galega e rebáteos cunha 
argumentación axeitada. 

CCL, 

CSC 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen 
as TIC para obter 
información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, 
analiza información e extrae 
conclusións a partir da 
información obtida na Rede. 

CCL, 

CD 

B5.1. Identificación e 
comprensión dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 
poéticas de posguerra, así como 
os seus autores e obras máis 
representativos. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas e 
audicións de textos 
poéticos da literatura 
dos anos cincuenta. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de textos 
poéticos da literatura dos 
anos cincuenta. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
poéticos da literatura dos anos 
cincuenta. 

CCL, 

CD 
LGLB5.3.2. Participa con proveito da 

audición de poemas de autores 
das xeracións de posguerra. 

B5.2. Lectura autónoma 
e comentario de obras 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 
ou textos representativos de 

CCL, 
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representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
relacionar o seu contido 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
de cada período. 

poetas das xeracións de 
posguerra, resume o seu 
contido e sinala os seus trazos 
característicos definitorios. 

CCEC, 

CAA 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma 
guiada, textos poéticos das 
xeracións de posguerra (anos 
cincuenta) e sinala os seus 
trazos característicos. 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos 
distintos tipos de textos a 
capacidade de delimitar 
información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os 
distintos textos sobre os que 
se traballan os conceptos da 
unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos 
que se escoitaron. 

Participa activamente en 
debates sobre temas 
propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario 
preciso. 

Coida a corrección 
ortográfica e gramatical nos 
seus escritos. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda 
de palabra consensuadas na 
clase á hora de participar en 
actividades de carácter oral. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información na Rede. 

Producir textos escritos de 
diversa complexidade para o seu 
uso en situacións cotiás ou de 
materias diversas. 

Sabe elaborar folletos, 
dípticos e trípticos. 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información en 
diferentes páxinas de Internet 
para resolver actividades e 
ampliar coñecementos. 

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

Utiliza programas 
informáticos nas creacións 
propias e para difundir os 
seus traballos. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Desenvolve o pensamento 
crítico necesario para 
interpretar as mensaxes 
publicitarias. 
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Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza o procesador de textos 
como ferramenta de traballo. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, 
así como os autores que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Entende a literatura como 
unha forma de expresión 
artística. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Coida a presentación dos 
seus traballos, en formato 
impreso ou dixital. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

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

Participa activamente nos 
debates que se desenvolven 
na clase.  

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas. 

Escoita con atención e 
respecta as opinións alleas. 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

Rexeita os prexuízos e razoa 
argumentadamente a súa 
postura fronte a eles. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

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

Utiliza páxinas web, 
aplicacións e programas 
informáticos, etc., para 
resolver actividades ou 
realizar traballos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de 
participar en actividades de 
carácter oral. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Escoita e le opinións alleas, 
reflexiona sobre elas e 
desenvolve un pensamento 
propio. 

Ten en conta e aplica as 
pautas e os modelos que 
achega o libro para aplicalos 
nos seus traballos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai resumos e esquemas 
para unha mellor 
comprensión dos contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu 
traballo de acordo cunhas 
pautas dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos 
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vistos na unidade. 
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TAREFAS  

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Percebeiros». 

-  Comentamos a foto en gran grupo, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Vemos os documentais que se suxiren no recadro «Podes coñecer?» e facemos unha posta en común. 

Tarefa 2: Lemos e escoitamos o texto que se ofrece como lectura da unidade e aclaramos posibles dúbidas 
de comprensión. 

-  Observamos os anuncios e suxerimos unha tormenta de ideas acerca de que nos suxiren, da súa estética, 
da mensaxe dos slogans, etc. 

-  Explicamos as características dos textos publicitarios. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades do comentario da lectura do LA. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co ocio. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD de usar o vocabulario relacionado co ocio. 

Tarefa 4: Practicamos o uso de palabras rematadas en -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio e -zón/-ción. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Diferenciamos as clases de oracións subordinadas e centrámonos na análise e clasificación das 
subordinadas substantivas. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos atentamente e practicamos a análise sintáctica en árbore e en caixas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de distinguir, analizar e clasificar oracións 
subordinadas substantivas. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Explicamos que son os prexuízos linguísticos, cal é a súa orixe e cal e como se manifestan na 
sociedade galega. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a ficha de traballo 2 do TD. 
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Tarefa 7: Coñecemos as xeracións poéticas de posguerra, así como os seus autores e obras máis 
representativos. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Escoitamos, lemos e analizamos o poema de Celso Emilio elixido para o seu comentario. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía» e escoitamos na Rede algúns deles. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD sobre o poema «Moi lonxe», de Celso Emilio Ferreiro. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela.  

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 8: Aprendemos a facer folletos, dípticos e trípticos. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente os pasos e indicacións que dá o LA para a súa creación. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto xornalístico 
de opinión. 

-  Utilizamos as TIC para resolver actividades. 

 
 CONTIDOS DA UNIDADE  9 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias de calquera texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B1.9. Coñecemento e 
uso progresivamente 
autónomo das 
estratexias necesarias 
para a produción de 
textos orais, de 

B1.9. Realizar exposicións 
orais planificadas e claras 
de traballos e de 
informacións de 
actualidade, coa axuda 
das TIC. 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos (entoación 
e pronuncia axeitada, pausas, 
ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición do 
corpo), así como o autocontrol 

CCL, 

CSIEE 
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técnicas para aprender 
a falar en público e uso 
das TIC. 

das emocións ao falar en público. 

B2.1. Uso de técnicas e  
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias 
e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

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

CCL, 

CAA 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen 
as TIC para obter 
información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na 
Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 
información e extrae conclusións 
a partir da información obtida na 
Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

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

CCL, 

CAA 

B3.2. Recoñecemento e 
uso das formas verbais 
da lingua galega e das 
perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar 
correctamente as formas 
verbais e as perífrases 
verbais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa 
correctamente as formas verbais 
da lingua galega. 

CCL 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte 
electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

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

CCL 

B3.8. As principais 
regras de combinación 
impostas polos 
predicados en función 
dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e 
tipos de oración.  

 

B3.8. Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación 
impostas polos verbos. 

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

CCL 

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

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

B4.4. Situación 
sociolingüística de 
Galicia.  Presenza da 
lingua galega nos 
principais ámbitos e 
contextos sociais e 
privados. Tendencias 
de evolución. 

B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística 
de Galicia, atendendo á 
presenza da lingua 
galega nos principais 
ámbitos e contextos 
sociais e privados, así 
como ás tendencias de 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con 
criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

CCL, 

CSC 
LGB4.2.3. Analiza gráficas de 

distribución de linguas tirando 
conclusións nas que incorpora os 
seus coñecementos 
sociolingüísticos. 
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evolución. LGB4.2.4. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia e 
emprega a terminoloxía 
apropiada. 

CCL, 

CSC, 

CD 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 
evolución da lingua galega a 
partir da situación 
sociolingüística actual. 

CCL, 

CSC 

B1.11. Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en 
debates nos que se 
expresen opinións acerca 
dun tema de actualidade. 

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

CCL, 

CAA 

B5.1. Identificación e 
comprensión  dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica as xeracións 
poéticas de posguerra, así como 
os seus autores e obras máis 
representativos, e coñece o 
desenvolvemento do teatro entre 
os anos cincuenta e setenta. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas e 
audicións de textos 
poéticos da literatura 
de posguerra. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de textos 
poéticos da literatura de 
posguerra. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
poéticos de autores da Xeración 
das Festas Minervais. CCL, 

CD LGLB5.3.2. Participa con proveito da 
audición de poemas de poetas 
da Xeración das Festas 
Minervais. 

B5.2. Lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 
representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
relacionar o seu contido 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 
ou textos representativos de 
autores da Xeración das Festas 
Minervais e sinala os seus trazos 
característicos definitorios. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, 
textos poéticos de autores da 
Xeración das Festas Minervais e 
sinala os seus trazos 
característicos. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios 
dun mesmo período atendendo 
aos seus principais contidos. 

B5.6. Creación ou 
recreación de textos de 
intención literaria 
partindo das 
características dos 
traballados na aula co 
fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a 
capacidade de 
expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

B5.6. Crear ou recrear 
textos de intención 
literaria partindo das 
características dos 
traballados na aula con 
fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos. 

LGLB.5.6.1. Crea textos de intención 
literaria partindo das 
características dos traballados na 
aula. 

CCL, 

CCEC 
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B2.10. Utilización das 
TIC para corrixir e 
mellorar a presentación 
dos escritos, para 
difundir os textos 
propios, coñecer outros 
alleos e intercambiar 
opinións. 

B2.10. Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos 
escritos, para difundir os 
textos propios, coñecer 
outros alleos e 
intercambiar opinións. 

LGB2.10.2. Usa as TIC para mellorar a 
presentación dos seus traballos 
educativos. 

CCL, 

CD 

B2.5. Comprensión e 
interpretación de textos 
xornalísticos de 
opinión. 

B2.5. Comprender e 
interpretar textos 
xornalísticos de opinión. 

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

CCL 

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou 
dixital de textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital 
textos argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, un texto argumentativo 
propio a partir dun tema dado 
sen documentación previa. CCL 
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 COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de comprensión 
sobre textos que se escoitaron. 

Participa activamente en debates 
sobre temas propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con coherencia 
e corrección e selecciona o 
vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Crea haikus a partir duns versos e 
dunhas imaxes dados. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase á 
hora de participar en actividades de 
carácter oral. 

Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Fai unha lectura escénica dun guión 
cinematográfico. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(Internet, apéndice do libro…). 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información no apéndice do 
libro e en diferentes páxinas de 
Internet para resolver actividades e 
ampliar coñecementos. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Entende o cine como un medio de 
comunicación cunha finalidade 
artística. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así como 
os autores que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos. 

Comunica sentimentos e emocións 
mediante a creación de haikus. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Entende a literatura como unha forma 
de expresión artística. 
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Competencias sociais e 
cívicas. 

Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

É consciente da responsabilidade de 
cada falante de cara á normalización 
do galego e adopta unha postura 
activa ao respecto. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Desenvolve a súa creatividade 
mediante a composición de haikus. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Escoita opinións alleas, desenvolve 
un pensamento propio e expresa a 
súa propia opinión. 

Ten en conta e aplica as pautas e os 
modelos que achega o libro para 
aplicalos nos seus traballos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Practica a análise sintáctica e 
observa gráficos con atención para 
unha mellor comprensión e 
asimilación dos contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu traballo 
de acordo cunhas pautas dadas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu mediante 
a realización de actividades que 
traballan, de maneira xeral, os 
contidos vistos na unidade. 
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TAREFAS 

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Festival de Cans». 

-  Comentamos a foto en gran grupo, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos as páxinas web que se suxiren no recadro «Podes coñecer?». 

Tarefa 2: Lemos e escoitamos o fragmento do guión d’A praia dos afogados que se ofrece como lectura da 
unidade e aclaramos posibles dúbidas de comprensión. 

-  Explicamos as características dos guións cinematográficos. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Realizamos as actividades complementarias dos RD. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co cine. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD de usar o vocabulario relacionado co cine. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos e practicamos a morfoloxía verbal. 

-  Lembramos o uso do infinitivo conxugado. 

-  Consultamos as súas formas no apéndice deste terceiro trimestre no LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Identificamos, analizamos e clasificamos oracións subordinadas adxectivas. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos atentamente e practicamos a análise sintáctica en árbore e en caixas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD sobre as oracións subordinadas adxectivas. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Analizamos o estado do galego actual, no que se refire ao seu uso e á competencia lingüística 
dos falantes. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos e comentamos os gráficos. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD sobre o futuro do galego. 
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Tarefa 7: Coñecemos algúns poetas e obras representativos da Xeración das Festas Minervais, así como 
o desenvolvemento do teatro entre os anos cincuenta e setenta do século pasado. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía» e escoitamos na Rede o poema «Bando» (de Manuel María). 

-  Escoitamos, lemos e analizamos o poema de Uxío Novoneyra elixido para o seu comentario. 

-  Consultamos as páxinas web que se indican nas actividades do «Comentario de texto» para coñecer 
mellor a obra de Novoneyra. 

-  Lemos o texto da ficha de traballo 2 do TD e realizamos as actividades que se propoñen. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 8: Coñecemos as características que definen os haikus e creámolos a partir dunhas pautas dadas. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Elaboramos haikus tendo en conta as súas características e as pautas que se achegan para a súa 
creación. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Aplicamos o estudado na unidade mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto xornalístico 
de opinión. 

-  Utilizamos as TIC para resolver actividades. 

 
CONTIDOS DA UNIDADE 10 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal 
e as secundarias de calquera 
texto oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

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

CCL 



 
 

Páxina 185 
_____________________________________________________________________________________________ 

B1.11. Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

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

CCL, 

CAA 

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

B2.1. Empregar estratexias e 
técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica dos 
textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a 
análise do contido: resumos e 
cadros. 

CCL, 

CAA 

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

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

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen 
as TIC para obter 
información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
información obtida na Rede. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, 
analiza información e extrae 
conclusións a partir da 
información obtida na Rede. 

CCL, 

CD, 

CAA 

B2.9. Uso de técnicas e 
estratexias para 
producir textos escritos 
adecuados, coherentes 
e ben cohesionados 
desde o punto de vista 
comunicativo. 

B2.9. Empregar estratexias e 
técnicas axeitadas para 
producir textos escritos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de 
vista comunicativo. 

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

LGB2.9.3. Ordena as ideas e 
estrutura os contidos en 
secuencias. 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso de 
diferentes categorías 
gramaticais. 

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

CCL, 

CAA 

B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de 
creación de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras, os valores dos 
morfemas e as súas 
posibilidades combinatorias 
para crear novos termos e 
identificar a súa procedencia. 

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

CCL 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de 
prefixos e sufixos e as súas 
posibilidades combinatorias 
para crear novas palabras. 

CCL, 

CAA 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia 
grega de prefixos habituais no 
uso da lingua galega. 

CCL 

B3.2. Recoñecemento e 
uso das formas verbais 
da lingua galega e das 
perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar 
correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais 
da lingua galega. 

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

CCL 
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B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para 
progresar na aprendizaxe 
autónoma e para enriquecer o 
propio vocabulario. 

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

CCL 

B3.8. As principais 
regras de combinación 
impostas polos 
predicados en función 
dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e 
tipos de oración.  

B3.8. Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación 
impostas polos verbos. 

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

CCL 

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

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

LGB3.8.4. Clasifica oracións. 

LGB3.8.5. Utiliza a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara 
ao proceso de 
recuperación do 
galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu 
uso. Consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento 
persoal e colectivo do 
uso normalizado da 
lingua galega. 

B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu 
uso asumindo a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega. 

LGB4.3.4. Coñece os principais 
axentes normalizadores en 
Galicia e valora a súa 
importancia. 

CCL, 

CSC 

B5.1. Identificación e 
comprensión dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións 
da literatura galega desde 1916 
ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os autores e 
autoras máis representativos 
do panorama narrativo actual. 

CCL, 

CCEC 

 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas de textos 
narrativos 
representativos da 
literatura galega actual. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos da literatura galega 
actual. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos da literatura galega 
actual. 

CCL 
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B5.2. Lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras representativas 
da literatura galega de 1916 ata 
a actualidade e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de 
cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente 
obras ou textos 
representativos de narradores 
e narradoras actuais. 

CCL, 

CCEC, 

CAA LGLB5.2.3. Comenta, de forma 
guiada, textos da narrativa 
actual. 

B2.10. Utilización das 
TIC para corrixir e 
mellorar a presentación 
dos escritos, para 
difundir os textos 
propios, coñecer outros 
alleos e intercambiar 
opinións. 

B2.10. Empregar as TIC para 
corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, para 
difundir os textos propios, 
coñecer outros alleos e 
intercambiar opinións. 

LGLB2.10.3. Usa as TIC como 
medio de divulgación das 
creacións propias. 

CCL, 

CD 

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou 
dixital de textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos, redactados a 
partir da información obtida de 
distintas fontes. 

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

CCL 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que se 
escoitaron. 

Participa activamente en debates 
sobre temas propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase á 
hora de participar en actividades de 
carácter oral. 

Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

Fai unha lectura escénica dun guión 
televisivo. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(Internet, apéndice do libro…). 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información no apéndice do 
libro e en diferentes páxinas de 
Internet para resolver actividades e 
ampliar coñecementos. 

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

Utiliza unha cámara de vídeo ou un 
móbil para gravar e difundir as súas 
creacións audiovisuais. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Interpreta as mensaxes dos medios 
de comunicación tendo en conta a 
súa finalidade (informativa, 
persuasiva, de entretemento…). 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así como 
os autores que contribúen ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Entende a literatura como unha 
forma de expresión artística. 
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Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Crea as súas producións 
audiovisuais elaborando guións 
previos, seguindo uns pasos dados 
e engadindo os elementos 
necesarios para enriquecelas. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

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

Participa activamente nos debates 
propostos na clase e nos traballos 
de grupo. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas. 

Escoita con atención as opinións 
dos demais e respéctaas, estea de 
acordo ou non. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

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

Contribúe cos seus coñecementos e 
habilidades á creación de 
curtametraxes e películas, e achega 
medios materiais ao seu alcance 
(para o decorado, para o vestiario, 
para a rodaxe…). 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Desenvolve a súa creatividade a 
través das producións audiovisuais. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Escoita opinións alleas, desenvolve 
un pensamento propio e expresa a 
súa propia opinión. 

Ten en conta e aplica as pautas e 
os modelos que achega o libro para 
aplicalos nos seus traballos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Practica a análise sintáctica e fai 
resumos e fichas para unha mellor 
comprensión e asimilación dos 
contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu traballo 
de acordo cunhas pautas e uns 
modelos dados. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos vistos na 
unidade. 
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TAREFAS 

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Culturgal». 

-  Comentamos a foto en gran grupo, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos as páxinas web que se suxiren no recadro «Podes coñecer?». 

Tarefa 2: Lemos e escoitamos o fragmento do guión de Luci que se ofrece como lectura da unidade e 
aclaramos posibles dúbidas de comprensión. 

-  Explicamos a finalidade dos distintos xéneros televisivos. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela. 

-  Lemos nos RD o fragmento do guión da serie Matalobos e realizamos as actividades propostas para o 
seu comentario. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coa radio e a televisión. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD de usar o vocabulario relacionado coa radio e a 
televisión. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos e practicamos o uso das perífrases verbais. 

-  Lembramos que son as perífrases verbais e a súa estrutura morfolóxica. 

-  Consultamos as súas formas no apéndice deste terceiro trimestre no LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 5: Identificamos, analizamos e clasificamos oracións subordinadas adverbiais. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos atentamente e practicamos a análise sintáctica en árbore e en caixas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD sobre sintaxe. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Valoramos a importancia dos medios de comunicación na normalización do galego. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

Tarefa 7: Coñecemos algúns narradores e narradoras actuais e lemos exemplos da súa obra. 
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-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 

-  Lemos e analizamos o texto d’O lapis do carpinteiro elixido para o seu comentario. 

-  Vemos a película (ou un fragmento) O lapis do carpinteiro, baseada na novela. 

-  Lemos o texto da ficha de traballo 2 do TD e realizamos as actividades que se propoñen. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 8: Coñecemos os diferentes elementos dun guión audiovisual e facemos unha curtametraxe. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Analizamos e comentamos o storyboard dunha película. 

-  Creamos unha curtametraxe, seguindo unhas pautas dadas e coa axuda de recursos dixitais. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Autoavaliamos a aprendizaxe mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto xornalístico de 
carácter informativo. 

-  Utilizamos as TIC para resolver actividades. 
 
CONTIDOS DA UNIDADE 11 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias de calquera texto 
oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

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

CCL 

B1.11. Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en 
debates nos que se 
expresen opinións acerca 
dun tema de actualidade. 

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

CCL, 

CAA 

B2.1. Uso de técnicas e B2.1. Empregar estratexias LGB2.1.1. Emprega pautas e 
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estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

estratexias que facilitan a análise 
do contido (resumos e esquemas). 

CCL, 

CAA 

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

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

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou 
dixital de textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

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

CCL 

B3.1.  Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar 
os valores de léxico 
preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

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

CAA 

B3.14.  Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

B3.14.  Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas mediante 
a comparación e 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes 
coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

B3.14.1.  Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a 
comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, 
tanto en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en 
soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para 
progresar na aprendizaxe 
autónoma e para 
enriquecer o propio 
vocabulario. 

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

CCL 

B3.6.  Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

B3.6.  Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.6.1.  Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

CCL, 

CAA 

B3.8.  As principais 
regras de combinación 
impostas polos 
predicados en función 
dos seus argumentos; 
estruturas sintácticas e 
tipos de oración 

B3.8.  Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 
identificando as principais 
regras de combinación 
impostas polos verbos. 

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

CCL 
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segundo a natureza do 
predicado. 

B4.5.  Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara 
ao proceso de 
recuperación do 
galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu 
uso. Consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento 
persoal e colectivo do 
uso normalizado da 
lingua galega. 

B4.3.  Identificar os 
elementos do proceso 
normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao 
seu uso asumindo a 
importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da 
lingua galega. 

LGB4.3.4.  Coñece os principais 
axentes normalizadores en Galicia 
e valora a súa importancia. 

CCL, 

CSC 

B2.8.  Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen 
as TIC para obter 
información 
complementaria. 

B2.8.  Usar e seleccionar 
materiais de consulta de 
fontes de información en 
formato dixital. 

LGB2.8.1.  Selecciona contidos, 
analiza información e extrae 
conclusións a partir da consulta de 
materiais en soporte dixital. 

CCL, 

CD 

B5.1.  Identificación e 
comprensión  dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1.  Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1.  Identifica os autores e 
autoras máis representativos da 
poesía e do teatro actuais. CCL, 

CCEC 

B5.3.  Lecturas 
expresivas e 
comprensivas, 
audicións e lecturas 
dramatizadas de textos 
poéticos e teatrais 
representativos da 
literatura galega actual. 

B5.3.  Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións e ler 
dramatizadamente textos 
poéticos e teatrais da 
literatura galega actual. 

LGLB5.3.1.  Le expresiva, comprensiva 
e dramatizadamente textos 
poéticos e teatrais da literatura 
galega actual. 

CCL 
LGLB5.3.2.  Participa con proveito da 

audición dun texto poético 
representativo da literatura galega 
actual. 

B5.2.  Lectura autónoma 
e comentario de obras 
representativas da 
literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.2.  Ler autonomamente 
e comentar obras 
representativas da 
literatura galega de 1916 
ata a actualidade e 
relacionar o seu contido 
co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
de cada período. 

LGLB5.2.2.  Le autonomamente obras 
ou textos representativos de 
poetas actuais. 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

LGLB5.2.3.  Comenta, de forma 
guiada, un texto poético ou teatral 
actual, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co período literario 
correspondente. 

B2.10.  Utilización das 
TIC para corrixir e 
mellorar a presentación 
dos escritos, para 
difundir os textos 
propios, coñecer outros 
alleos e intercambiar 
opinións. 

B2.10.  Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos 
escritos, para difundir os 
textos propios, coñecer 
outros alleos e 
intercambiar opinións. 

LGLB2.10.3.  Usa as TIC como medio 
de divulgación das creacións 
propias. 

CCL, 

CD 
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B5.6.  Creación ou 
recreación de textos de 
intención literaria co fin 
de desenvolver o gusto 
pola escrita e a 
capacidade de 
expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

B5.6.  Crear ou recrear 
textos de intención 
literaria co fin de 
desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de 
expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

LGLB5.6.1.  Crea ou recrea textos de 
intención literaria. 

CCL, 

CCEC 
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COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia matemática  
e competencias básicas  
en ciencia e tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Valora a importancia da ciencia no 
desenvolvemento da vida cotiá en 
particular e da cultura científica en 
xeral.  

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas e 
comprender o que acontece  

ao  noso redor. 

Mostra interese por coñecer o 
desenvolvemento científico e 
tecnolóxico de Galicia. 

Utiliza os seus coñecementos 
científicos e tecnolóxicos nos 
traballos escolares e para entender 
o contorno.  

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
orais e escritos. 

Desenvolve a través dos distintos 
tipos de textos a capacidade de 
delimitar información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se traballan os 
conceptos da unidade. 

Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo 
de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que se 
escoitaron. 

Participa activamente en debates 
sobre temas propostos. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario preciso. 

Coida a corrección ortográfica e 
gramatical nos seus escritos. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase á 
hora de participar en actividades de 
carácter oral. 

Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

Sabe buscar e seleccionar 
información en diferentes fontes 
(Internet, apéndice do libro…). 

Producir textos escritos de 
diversa complexidade para o seu 
uso en situacións cotiás ou de 
materias diversas. 

Crea presentacións multimedia, de 
utilidade para os traballos escolares. 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Busca información no apéndice do 
libro e en diferentes páxinas de 
Internet para resolver actividades e 
ampliar coñecementos. 

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

Publica presentacións en Internet. 
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Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Interpreta artigos de opinión con 
sentido crítico. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza os recursos de audio que 
achega o libro para mellorar a 
comprensión e a expresión oral. 

Utiliza aplicacións informáticas para 
a creación dunha presentación 
dixital. 

Aplicar criterios éticos no uso 
das tecnoloxías. 

É consciente da importancia de 
facer un uso responsable da Rede 
para protexer a privacidade. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así como 
os autores que contribúen ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

Entende a literatura como unha 
forma de expresión artística. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Crea as súas presentacións 
multimedia, seguindo uns pasos 
dados e engadindo os elementos 
necesarios para enriquecelas. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

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

Participa activamente nos debates 
propostos na clase e nos traballos 
de grupo. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas. 

Escoita con atención as opinións 
dos demais e respéctaas. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do tema. 

Desenvolve a súa creatividade na 
redacción de textos ou nos traballos 
en grupo aplicando as súas 
destrezas e coñecementos 
aprendidos. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependente... 

Escoita opinións alleas, desenvolve 
un pensamento propio e expresa a 
súa propia opinión. 

Ten en conta e aplica as pautas e 
os modelos que achega o libro para 
aplicalos nos seus traballos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai esquemas e resumos para unha 
mellor comprensión e asimilación 
dos contidos. 

Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que cómpre seguir no 
proceso de aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu traballo 
de acordo cunhas pautas e uns 
modelos dados. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos vistos na 
unidade. 
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TAREFAS 

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Tecnópole». 

-  Comentamos a foto en gran grupo, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos as páxinas web que se suxiren no recadro «Podes coñecer?». 

Tarefa 2:  Lemos e escoitamos o artigo periodístico que se ofrece como lectura da unidade e aclaramos 
posibles dúbidas de comprensión. 

-  Falamos do crecemento de Internet desde a súa creación en 1969. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas novas tecnoloxías. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 4: Repasamos e practicamos o uso de adverbios e preposicións. 

-  Consultamos no apéndice deste terceiro trimestre do LA os cadros dos principais adverbios, locucións 
adverbiais, preposicións e locucións prepositivas. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 5: Identificamos diferentes tipos de relacións semánticas entre palabras. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Facemos fincapé na importancia de utilizar dicionarios xerais e especializados. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD sobre relacións semánticas. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 6: Valoramos a importancia de Internet na normalización do galego. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD sobre a presenza do galego en Internet. 

Tarefa 7: Coñecemos algúns creadores de poesia e teatro actuais e lemos exemplos da súa obra. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD. 

-  Lemos os textos que recolle a «Antoloxía». 
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-  Lemos e analizamos o poema «Camiñan descalzas polas rochas», de Ana Romaní, elixido para o seu 
comentario. 

-  Lemos o poema da ficha de traballo 2 do TD, comentámolo e analizámolo. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades sobre ela. 

-  Realizamos a actividade interactiva dos RD. 

Tarefa 8: Coñecemos os diferentes elementos dunha presentación multimedia e creamos unha en grupo. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Coñecemos aplicacións dixitais para crear presentacións multimedia. 

-  Creamos unha presentación multimedia en grupo, seguindo unhas pautas dadas. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Autoavaliamos a aprendizaxe mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto xornalístico. 
 
CONTIDOS DA UNIDADE 12 - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 
(CCEC).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.4. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de 
discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias de calquera texto 
oral. 

CCL, 

CD 

B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación e 
á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, 
cohesión e corrección. 

B1.7. Producir textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á situación e 
á intención comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

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

CCL 

B1.11. Participación activa 
e argumentada en 
debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en 
debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

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

CCL, 

CAA 

B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva e 
crítica de textos. 

B2.1. Empregar 
estratexias e técnicas 
que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica 
dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a análise 
do contido, como o resumo. CCL, 

CAA 
LGB2.1.3. Elabora o esquema 

xerarquizado de ideas dun texto. 
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LGB2.1.4. Deduce información global 
do texto a partir de contidos 
explícitos e implícitos. 

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

B2.13. Composición en 
soporte impreso ou 
dixital de textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

B2.13. Producir en 
soporte impreso ou 
dixital textos 
argumentativos, 
redactados a partir da 
información obtida de 
distintas fontes. 

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

CCL 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e 
explicar os valores de 
léxico preciso de 
diferentes categorías 
gramaticais. 

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

CAA 

B3.14. Identificación e 
progresiva utilización 
dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha 
competencia 
comunicativa integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de 
uso das linguas 
mediante a comparación 
e transformación de 
textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes 
coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión. 

B3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión doutras. 

CCL, 

CAA 

B3.6. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

B3.6. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas da lingua 
galega. 

CCL, 

CAA 

B3.5. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en 
soporte electrónico, 
especialmente sobre 
cuestións de uso e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto 
en papel como en 
soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para 
progresar na 
aprendizaxe autónoma e 
para enriquecer o propio 
vocabulario. 

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

CCL 

B3.2.  Recoñecemento e 
uso das formas verbais 
da lingua galega e das 
perífrases. 

B3.2.  Recoñecer e usar 
correctamente as 
formas verbais e as 
perífrases verbais da 
lingua galega. 

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

CCL 

B4.4. Situación 
sociolingüística de 
Galicia. A presenza da 

B4.2. Describir e analizar 
a situación 
sociolingüística de 

LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

CCL, 

CSC 
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lingua galega nos 
principais ámbitos 
sociais e privados. 
Tendencias de 
evolución. 

Galicia atendendo á 
presenza da lingua 
galega nos principais 
ámbitos e contextos 
sociais e privados así 
como ás tendencias de 
evolución. 

LGB4.2.3. Analiza gráficas tirando 
conclusións nas que incorpora os 
seus coñecementos 
sociolingüísticos. 

CCL, 

CSC, 

CD 

B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC 
para obter información 
complementaria. 

B2.8. Usar e seleccionar 
materiais de consulta 
das bibliotecas e 
doutras fontes de 
información impresa ou 
en formato dixital. 

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

CCL, 

CD 

B5.1. Identificación e 
comprensión  dos 
distintos períodos e 
xeracións da literatura 
galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

B5.1. Identificar e 
comprender os distintos 
períodos e xeracións da 
literatura galega desde 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica creadores e 
creadoras de literatura en soporte 
dixital. 

CCL, 

CD, 

CCEC 

B5.3. Lecturas expresivas 
e comprensivas, 
audicións e lecturas 
dramatizadas de textos 
poéticos e teatrais 
representativos da 
literatura galega actual. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, 
facer audicións e ler 
dramatizadamente 
textos poéticos e 
teatrais da literatura 
galega actual. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e dramatizadamente textos de 
distintos xéneros da literatura 
galega actual en soporte dixital. CCL, 

CD LGLB5.3.2. Participa con proveito da 
audición e visualización de 
creacións literarias en soporte 
dixital. 

B2.10. Utilización das TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos 
escritos, para difundir os 
textos propios, coñecer 
outros alleos e 
intercambiar opinións. 

B2.10. Empregar as TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos 
escritos, para difundir os 
textos propios, coñecer 
outros alleos e 
intercambiar opinións. 

LGLB2.10.2. Usa procesadores de 
textos para mellorar a 
presentación dos seus escritos, 
especialmente na presentación 
dos seus traballos educativos. 

CCL, 

CD, 

CAA 
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5.  COMPETENCIAS: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos 
textos orais e escritos. 

Desenvolve a través dos 
distintos tipos de textos a 
capacidade de delimitar 
información recibida do 
contorno. 

Gozar coa lectura. Le a lectura inicial e os distintos 
textos sobre os que se 
traballan os conceptos da 
unidade. 

Expresar oralmente, de 
maneira ordenada e clara, 
calquera tipo de información. 

Responde preguntas de 
comprensión sobre textos que 
se escoitaron. 

Participa activamente en 
debates sobre temas 
propostos. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Exprésase oralmente con 
coherencia e corrección e 
selecciona o vocabulario 
preciso. 

Coida a corrección ortográfica 
e gramatical nos seus escritos. 

Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario. 

Crea unha fotonovela. 

Respectar as formas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor… 

Aplica as regras de quenda de 
palabra consensuadas na clase 
á hora de participar en 
actividades de carácter oral. 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para 
a busca de información. 

Busca información en 
diferentes páxinas de Internet 
para resolver actividades e 
ampliar coñecementos. 

Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Interpreta artigos de opinión 
con sentido crítico. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza os recursos de audio 
que achega o libro para 
mellorar a comprensión e a 
expresión oral. 

Mostra interese por coñecer 
distintos recursos dixitais para 
crear novas formas de 
expresión literaria. 

Aplicar criterios éticos no uso 
das tecnoloxías. 

É consciente da importancia de 
adoptar as precaucións 
necesarias para facer un uso 
responsable das redes sociais. 
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Conciencia e expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do 
patrimonio cultural. 

Valora o texto literario como 
expresión da nosa cultura, así 
como os autores que 
contribúen ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e no 
cotián. 

Entende a literatura como unha 
forma de expresión artística. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Crea unha fotonovela 
combinando adecuadamente a 
linguaxe verbal e a visual. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

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

Participa activamente nos 
debates propostos na clase e 
nos traballos de grupo. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas. 

Escoita con atención as 
opinións dos demais e 
respéctaas. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Avanza na aprendizaxe con 
motivación e esforzo. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Desenvolve a súa creatividade 
na redacción de textos ou nos 
traballos en grupo aplicando as 
súas destrezas e 
coñecementos aprendidos. 

Aprender a aprender. 

Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 

Escoita opinións alleas, 
desenvolve un pensamento 
propio e expresa a súa propia 
opinión. 

Ten en conta e aplica as 
pautas e os modelos que 
achega o libro para aplicalos 
nos seus traballos. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Fai esquemas e resumos para 
unha mellor comprensión e 
asimilación dos contidos. 

Planificar os recursos 
necesarios e os pasos que 
cómpre seguir no proceso de 
aprendizaxe. 

Reflexiona e organiza o seu 
traballo de acordo cunhas 
pautas e uns modelos dados. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Comproba o que aprendeu 
mediante a realización de 
actividades que traballan, de 
maneira xeral, os contidos 
vistos na unidade. 
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TAREFAS 

Libro do alumnado (LA)  /  Proposta didáctica (PD)  /  Tratamento da diversidade (TD)  /  Lecturas 
complementarias (LC)  /  Recursos dixitais (RD) 

Tarefa 1: Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto «Devesa da Rogueira». 

-  Comentamos a foto en gran grupo, coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades…  

-  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 

-  Respondemos as preguntas do recadro «Escoita ou le e contesta» do LA. 

-  Consultamos as páxinas web que se suxiren no recadro «Podes coñecer?». 

Tarefa 2:  Lemos e escoitamos o artigo periodístico que se ofrece como lectura da unidade e aclaramos 
posibles dúbidas de comprensión. 

-  Falamos do crecemento de Internet desde a súa creación en 1969. 

-  Realizamos as actividades do comentario, tendo en conta a información que achega o apartado «Análise 
de textos». 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD e identificamos as ideas previas. 

-  Lemos a LC e realizamos as actividades. 

Tarefa 3: Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas redes sociais. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD sobre o vocabulario referido ás redes sociais. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD para traballar o léxico. 

Tarefa 4: Repasamos e practicamos o uso dalgúns grupos consonánticos, especialmente -cc- e -ct-. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD. 

Tarefa 5: Analizamos as causas dos cambios semánticos, identificamos diferentes tipos e coñecemos 
distintos recursos empregados para producir eses cambios. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do LA sobre os cambios semánticos. 

-  Realizamos as actividades interactivas dos RD sobre os cambios semánticos. 

Tarefa 6: Analizamos o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Observamos e comentamos o gráfico coas porcentaxes de uso do galego. 

-  Realizamos as actividades do LA. 

-  Realizamos as actividades da ficha de traballo 1 do TD sobre o uso do galego en distintos ámbitos da 
sociedade. 

Tarefa 7: Coñecemos as novas formas de expresión que achega a literatura dixital, así como algúns 
creadores/-as e a súa obra. 
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-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Realizamos as actividades do apartado «Literatura» do LA. 

-  Realizamos a actividade da ficha de traballo 1 do TD sobre os neoloxismos relacionados coa literatura 
dixital. 

-  Lemos o texto da ficha de traballo 2 do TD e realizamos as actividades que se propoñen sobre el. 

Tarefa 8: Creamos unha fotonovela en grupo, atendendo aos pasos que cómpre seguir. 

-  Temos en conta as suxestións metodolóxicas propostas na PD. 

-  Lemos atentamente a información teórica que achega o LA. 

-  Utilizamos procesadores de texto e outros programas para crear e mellorar a fotonovela. 

Tarefa 9: Avaliamos o aprendido. 

-  Autoavaliamos a aprendizaxe mediante as actividades que propón o LA acerca dun texto xornalístico. 
 
 
Concrecións metodolóxicas 
 

O proceso de ensino-aprendizaxe, nos bloques de contido, segue o procedemento da aprendizaxe 

natural, a partir do que saben e usan os e as estudantes ata o que aprenden, reflexionando sobre iso e 

asumíndoo como propio, para poder usalo. A clase convértese no medio idóneo para levar a cabo unha 

metodoloxía activa coa que o alumnado resolva problemas, utilizando e compartindo información, 

aprendendo a autoavaliar o proceso que seguiu co fin de chegar a ser máis capaz de conducirse 

autonomamente. 

 
Os procedementos convértense no elemento vertebrador da área de lingua galega e literatura, pois 

deben levar ao alumnado ao desenvolvemento de habilidades na expresión e comprensión oral e escrita 

en contextos significativos, ademais de coñecer, valorar e gozar do feito literario, tendo sempre presente 

que os resultados, en educación, son a longo prazo, e que se concretan nunha competencia individual 

para a aprendizaxe posterior, dentro ou fóra das aulas. 

 
Preténdese potenciar a capacidade de comunicación lingüística do alumnado e propiciar a reflexión 

permanente sobre a linguaxe como medio de comunicación, de representación, de regulación da propia 

actividade e de goce estético. Para acadar este principio, articúlanse os contidos de todas as unidades en 

torno aos seguintes aspectos: 

 
-Análise de textos: Cada unidade comeza cunha lectura que exemplifica a tipoloxía textual 

traballada en cada caso. A continuación, achégase información teórica para tratar as características 

específicas de cada tipo de texto.. Inclúense diversas actividades de comprensión e análise textual, 

agrupadas de acordo coa mesma estrutura, co fin de desenvolver no alumnado a súa capacidade para o 

pensamento crítico. 

 
-Vocabulario: Trabállase sempre o léxico a partir de textos e de diversas actividades, entre as cales 

se inclúen xogos e utilización das TIC para a busca e o tratamento da información. 

 
-Repaso de ortografía e morfoloxía: Trabállanse aqueles contidos de ortografía e morfoloxía que 

poden presentar problemas de asimilación, sempre a partir de exercicios de aplicación. 

 
-Estudo da lingua: Céntrase nas relacións semánticas e no cambio de significado das palabras co 

paso do tempo. 
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-Lingua e sociedade: Esta sección presenta a situación da lingua galega en paralelo coa produción 

literaria do momento, así como algúns aspectos sociolingüísticos de relevancia, dende a diversidade na 

fala ou a lusofonía ata a presenza do galego na Rede, pasando pola análise do proceso de normalización 

en diferentes ámbitos de uso. 

 
-Literatura: Trátase neste curso a historia da literatura galega dos séculos XX e XXI. O apartado 

complétase cunha Antoloxía e coa proposta dun Comentario de texto a partir dun exemplo representativo 

da época ou do xénero traballado na unidade. 

 

-Obradoiro de expresión: Preténdese explotar a capacidade creativa do alumnado, así como a súa 

competencia para o emprendemento e o traballo cooperativo. Trátase de que elaboren os seus propios 

textos, de acordo cunhas pautas e modelos que lles serven de guía. 

 

 
Materiais e recursos didácticos 

 
Libro de texto: Lingua galega e Literatura 4º ESO, Ed. Anaya, 2016. 
Recursos fotocopiables da Proposta didáctica  que recollen lecturas complementarias, actividades de reforzo e 
ampliación, material para o desenvolvemento das competencia, fichas de autoavaliación e a adaptación curricular. 
CD- Audio coas lecturas iniciais e outros textos. 
Dicionarios. 
O  taboleiro dixital e o libro dixital. 
Recursos dixitais que figuran no enlace web: http://anayaeducacion tanto para o profesor como para o alumnado e 
páxinas que se suxiren no libro do alumnado. 
Recursos dixitais que figuran no servidor ABALAR. 
Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 
Ferramentas de avaliación e autoavaliación do caderno didáctico de Anaya (plantillas de rúbricas e rexistros, 
Portfolio). 
Ademais dos materiais citados, o profesorado poderá empregar outros recursos se o considera necesario: 
fotocopias,  presentacións, vídeos, audicións ... como apoio ao seu labor docente. 

 
Libros de lectura: 
 1ª Avaliación (un que deben elixir) 
 
R. Castelao, Afonso Daniel: Os dous de sempre. Editorial Galaxia.  
Os vellos non deben de namorarse. Editorial Galaxia. 
2ª Avaliación (un que deben elixir) 
 
Aleixandre, Marilar: A filla do Minotauro. Editorial Galaxia. Costa Oeste. 
Aleixandre, Marilar: A cabeza de Medusa. Editorial Galaxia. Costa Oeste. 
Blanco Amor, Eduardo: A esmorga. Editorial Galaxia. 

3ª Avaliación (un que deben elixir) 
 
Fole, Ánxel: Á lus do candil. Editorial Galaxia. 
Villar, Domingo: Ollos de auga. Editorial Galaxia 

 
Temporalización e secuenciación 
 

 Seguirase a distribución e a secuenciación proposta no libro de texto. En cada unidade tratarase en primeiro 
lugar contidos do bloque 1 e 2 (comunicación oral e escrita), a continuación e, nesta orde, contidos do 
bloque 4, bloque 3 e bloque 5, para rematar incidindo de novo en contidos dos bloques 1 e 2. 

A cada unidade didáctica dedicaráselle entre dúas ou tres semanas (de 8 a 12 sesións lectivas), aínda que 
esta distribución poderá axustarse ás necesidades do grupo. 

http://anayaeducacion/
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A programación de aula, con estándares traballados en cada unidade e as actividades correspondentes, 
seguirá basicamente a proposta polo libro de texto de referencia. 

Por avaliacións, a distribución quedaría: 

1ª avaliación: unidades de 1 a 4 

2ª avaliación: unidades de 5 a 6 

3ª avaliación: unidades de 7 a 12 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción 
Procedementos e instrumentos de   avaliación 

 

A avaliación estará enfocada non só a medir os logros, senón a mellorar a aprendizaxe do alumnado, polo 
tanto considerarase como un proceso integrado no proceso de ensino-aprendizaxe co obxectivo de detectar 
as dificultades, averiguar as causas e adaptar as actividades. 

O profesorado realizará a principio de curso unha avaliación inicial que se completará coa avaliación formativa 
que se realizará ao longo do curso e que recollerá información sobre a marcha do alumnado no referido ao 
traballo diario, actitude e participación, e ás súas intervencións orais espontáneas ou planificadas. Ao final, ou 
durante cada período avaliativo, haberá, cando menos, dúas probas escritas que recollerán os estándares de 
aprendizaxe traballados. 

Nestas probas haberá cuestións correspondentes a diferentes bloques de contidos. 

O alumnado que non acade o mínimo de 5 puntos na avaliación parcial ten a posibilidade de recuperar no 
seguinte trimestre.  

Para levar a cabo o proceso de avaliación, isto é, a medición do grao de logro dos diferentes estándares de 
aprendizaxe, recollerase a maior cantidade de información posible empregando diversos instrumentos de 
avaliación que serán rexistrados no caderno do profesorado: 

• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

• Seguimento e rexistro do traballo diario a través do caderno e das actividades cotiás (realización 
e resolución). 

• Traballos individuais, presentados por escrito ou expostos oralmente. 

• Audicións para valorar o grao de comprensión oral. 

• Observación directa e valoración (coa axuda das rúbricas) das intervencións orais tanto 
espontáneas como planificadas. 

• Observación directa da súa actitude: atención, razoamentos, participación, interese, iniciativa 
persoal ou autonomía no desenvolvemento das tarefas, uso das TIC e dicionarios para a busca 
de información, así como a súa actitude ante a lingua. 

• Outros: preguntas directas na clase, probas de atención... 

• Así mesmo, para que o alumnado avalíe o seu propio rendemento proporcionaránselle algunhas 
ferramentas ou instrumentos de autoavaliación (fichas, táboas de autoavaliación e/ou 
coavaliación), para autoavaliar tanto o seu dominio dos estándares como aqueles que teñen 
que ver con hábitos e técnicas de estudo: o seu traballo diario, xestión e organización do seu 
tempo, actitude, uso dos recursos... 

 

Os 10 puntos da cualificación final de cada avaliación desagréganse da seguinte forma: 
 

Instrumentos: Peso % 

Probas escritas (exames de avaliación) 80% 

Proba de comprensión lectora do libro de 

lectura  

10% 

Observación e rexistro do traballo diario 5% 

O caderno de aula, así como calquera outra 

tarefa que o profesorado indique 

5% 
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Criterios de cualificación 

 

1. Nas avaliacións parciais. 

 

• O 80% da nota corresponderá á media aritmética de dúas probas escritas, nas que se incluirán 
preguntas correspondentes aos diferentes bloques de contidos (comprensión oral ou escrita, 
expresión escrita, funcionamento da lingua, lingua e sociedade e literatura). Nestas probas 
valoraranse os contidos e a correcta expresión dos mesmos (coherencia, cohesión e axeitada 
presentación).   

Despois de sumada a nota do contido da proba, descontarase 0,05 por cada til diacrítico 
incorrecto, e 0,1 polo resto das faltas ortográficas, erros morfosintácticos (uso de tempos 
compostos, formación de femininos e plurais, incorrecta colocación do pronome...) e léxico-
semánticos (fundamentalmente castelanismos), ata un máximo de 1 punto. 

Será preciso acadar unha nota mínima de 3 nas probas escritas para facer a media. 

 

• Farase unha proba escrita de comprensión lectora sobre o libro de lectura en cada 
avaliación que puntuará entre 0 e 1 (10%). 

• O 10 % restante tirarase do traballo diario do alumnado, onde se terá en conta a realización en 

tempo e correcta das tarefas diarias, tanto na aula como na casa. Traballos que se esixan 

puntualmente: redaccións ou calquera outra composición escrita de tipoloxía variada; a 

expresión oral, resultado tanto de intervencións espontáneas como planificadas; a lectura 

expresiva de textos; a orde e limpeza no caderno, a actitude e participación activa.  

• Valorarase positivamente a presentación de exemplares aos concursos literarios en galego que 

organice o centro, sempre que se axusten ás bases e posúan un mínimo de calidade. 

• Se un alumno ou alumna non se presentase a unha proba escrita deberá xustificala 

documentalmente e por escrito e de non ser así, terá en dita proba unha cualificación de cero 

(0). Se non se pode presentar por unha causa xustificada, o profesorado correspondente 

establecerá outra data para a súa realización. 

• O uso de calquera tipo de medio fraudulento na realización dun exame ou tarefa implicará a 

obtención automática dun cero (0) na dita proba. 

• Para aprobar a avaliación é necesario que a suma anterior dea como mínimo 5. 

• Redondeo: cando da suma das notas que integran a cualificación resulte un decimal que sexa 

0,8 ou 0,9, asimilarase ao enteiro superior (exemplo: 3,8 obterá na avaliación 4; 5,9 obterá un 6 

...). 

 
 

2. Na avaliación final ordinaria. 

No mes de xuño terán lugar a terceira avaliación e a avaliación final ordinaria para a cal se realizará 
un exame global da materia. A el deberá presentarse todo o alumnado que non teña superado 
favorablemente algunha ou ningunha das anteriores avaliacións. 

• A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións. 

• O aprobado obtense se as tres avaliacións están superadas cun mínimo de 5 puntos. Non 
obstante, tamén se pode superar a materia no caso de que unicamente unha avaliación estea 
suspensa cun mínimo de 4 puntos, sempre que a media resultante das tres avaliacións sexa 
igual ou superior a 5 puntos. 

 

Recuperacións. 

• Na proba final ordinaria o alumnado examinarase da avaliación que teña suspensa, se só ten 
unha. De ter máis dunha avaliada negativamente, examinarase de todos os contidos do curso 
(incluídas as lecturas, se non están superadas). 

• A(s) proba(s) de recuperación contarán coa seguinte repartición porcentual: 90% para os 
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contidos da materia e 10% para a demostración da lectura correspondente. 

 

 
Seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 

Actividades de recuperación:  

A posta en práctica dun sistema de avaliación continua permitirá a aplicación de medidas de reforzo 

inmediato naqueles casos nos que se detecte que non se acadaron os obxectivos establecidos, ou ben 

que existen dificultades que impiden o progreso do alumnado. 

 
Propoñeranse actividades que permitan unha recuperación axeitada, así como tratar os contidos 

de maneira diferente (metodoloxicamente, en canto á profundidade dos mesmos ou no referente á súa 

secuenciación). Haberá un seguimento destas actividades utilizando os instrumentos de avaliación 

descritos anteriormente. 

 
O alumnado que teña a Lingua galega e literatura pendente do/s curso/s anteriores realizará dúas 

probas escritas ao longo do curso, atendendo aos distintos apartados recollidos nos contidos da 

programación. A cualificación de cada unha destas probas suporá un 80% da nota. Entregáranselles 

exercicios sobre a materia que se valorarán cun 20%.  

Se a nota media das dúas avaliacións é inferior a 5, o alumnado de ESO con materias pendentes 

será convocado a unha proba final que se realizará antes de rematar o mes de maio de 2022. Puntuará 

sobre 10 e realizarase con anterioridade ao exame da materia de Lingua Galega e Literatura do curso 

actual. 

 
Programa de reforzo  

Ademais ofréceselles a posibilidade de resolver dúbidas ou solicitar axuda para o estudo dos 

temas, nos días e horas que o departamento asigne para estas cuestións ou cando lle acaia ben 

ao alumnado. 

Os contidos serán os mesmos que aparecen nesta programación para cada un dos cursos e serán 

avaliados segundo as pautas do proxecto didáctico.  

Proponse un programa flexible en función das necesidades específicas do alumno e pretende non 

só que este acade os contidos mínimos das materias indicadas senón tamén paliar as carencias 

con respecto á competencia lingüística que lle poidan impedir acadar o éxito académico tamén 

nas demais materias. 

Trátase, sobre todo, de darlles as ferramentas necesarias para que poidan continuar os seus 

estudos con normalidade. 

 

 
Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas 
 

Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a comprobar a competencia 

lingüística do alumnado. Avaliaranse os coñecementos previos e as capacidades do alumnado como punto de 

partida para orientar mellor o proceso de ensino-aprendizaxe. 

A súa finalidade é a obtención de información tanto das necesidades individuais (identificar o alumnado que 

necesita un maior seguimento ou personalización da súa aprendizaxe, por presentar deficiencias ou ben altas 

capacidades), como de grupo (identificar as fortalezas e debilidades do grupo en canto aos aspectos 
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competenciais, para decidir os desempeños prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia). 

A proba constará dos seguintes apartados: 

 

- Comunicación oral: con actividades de comprensión e expresión oral. 
 

- Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora de alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 

- Expresión escrita: actividades para avaliar a coherencia e a corrección gramatical e 
ortográfica. 

 

- Conceptos: cuestións sobre aspectos básicos de gramática e léxico. 
 

- Como actividade de avaliación inicial tamén se incluirá unha sesión de presentación 
oral dos integrantes do grupo-clase. Permitirá que se dean a coñecer aos demais 
membros do grupo, dado que chegan ao centro por primeira vez; saber dos seus gustos 
e afeccións; e apreciar a súa fluidez á hora de expresarse en galego. 

 

- A avaliación inicial terá lugar durante a primeira semana de outubro. 
 

- Ademais de avaliar aspectos curriculares, durante as primeiras semanas tamén se 
recompilará información relativa aos seguintes aspectos: 

 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...) 

• Grao de interese e motivación do alumnado. 

• Alumnado con circunstancias persoais especiais (por estar en risco de 
exclusión, pola súa historia familiar, etc.). 

 
A avaliación destes aspectos farase por medio da observación directa e da información que se 

obterá do profesorado do departamento de Orientación. Logo de realizar a avaliación inicial 

trataranse os casos do alumnado ao que se lle detecte carencias básicas para tomar as medidas 

oportunas. Ademais na materia que corresponde a este departamento poderíanse aplicar 

actividades de reforzo relacionadas, sobre todo, coa comprensión e a expresión oral e escrita. 

 

 
Medidas de atención á diversidade 
 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, (en base ao recollido no 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño) por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades 

específicas de aprendizaxe por trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas 

capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de 

historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que 

poidan alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e 

competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

 
De ser necesario, elaborarase a adaptación curricular do alumnado que a precise en colaboración co 

Departamento de Orientación; o noso Departamento levará a cabo as medidas recollidas nesa adaptación 

que lle correspondan. 

 
Así mesmo, estableceranse as medidas oportunas para os alumnos con dificultades específicas de 

aprendizaxe por TDAH, tales como adaptación de instrumentos e, e de ser o caso, tempos e apoios que 

aseguren unha correcta avaliación deste alumnado. De igual xeito, buscarase a localización mais idónea 
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na aula, de forma que estean sentados cerca da mesa do profesor e, na medida do posible, ao lado de 

compañeiros que lle sirvan de modelo de tranquilidade, de orde e axuda. 

 
Ao longo do curso e, segundo a evolución e necesidades concretas de cada alumno/a, poderanse levar a 

cabo todas as medidas que consideremos necesarias para o correcto desenvolvemento destes 

alumnos/as. 

 

Elementos transversais 

Contribución ao Proxecto Lector 

 
O plan lector do Departamento de Lingua galega e literatura vai tratar de que a lectura constitúa 

unha actividade clave na educación do alumnado -xa que o seu dominio abre as portas de novos 

coñecementos- pretendemos contribuír á mellora da competencia lectora e ao desenvolvemento do hábito 

lector do seguinte xeito: 

 

• Lectura comprensiva: faranse catro lecturas comprensivas por avaliación, seguindo as 

propostas dos libros de texto correspondentes. 

 

• Lectura de escolma de autores: na parte correspondente á literatura leranse poemas, 

relatos ou fragmentos de obras dos autores máis representativos. Segundo o nivel, farase 

un comentario de texto de menor ou maior dificultade. 

 

• Lectura e construción de diferentes tipos de texto: coñecer e construír os distintos tipos de 

texto básicos: narrativo, descritivo, dialogado, argumentativo e expositivo, segundo a 

programación didáctica. 

 

• Obras de lectura: haberá unha obra de lectura obrigatoria por avaliación. En 4º o alumnado 

terá a posibilidade de ler voluntariamente outra das obras propostas (citadas todas na 

programación didáctica). En xeral, para o plan lector remitirémonos á programación 

didáctica na que tanto nos contidos procedementais como actitudinais a lectura, o seu 

fomento e a súa valoración aparecen como base fundamental do currículo desta materia. 

 
 
Contribución ao Plan de Integración das TIC 

 
Ao longo do curso os membros do departamento, en colaboración con outros departamentos, 

elaborarán tarefas para o desenvolvemento das competencias básicas nos distintos cursos da ESO. 

 
Entre elas están as destinadas a mellorar a competencia dixital. 

 
As actividades deseñadas para desenvolver esta competencia son basicamente de dous tipos: 

 

• Busca de información utilizando as novas tecnoloxías: dicionarios dixitais, páxinas Web, 

periódicos dixitais, blogs, foros,… 

 

• Elaboración de traballos que recollen de forma organizada a información atopada nos 

distintos medios. Para iso deben aproveitar as vantaxes que ofrecen os procesadores de 

texto xa que teñen que ser entregados en soporte dixital ou enviados a través do correo 

electrónico. 
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Ademais destas actividades, ao longo do curso poderase traballar de forma máis puntual esta 

competencia, pedindo ao alumnado que busquen informacións variadas en diferentes fontes e sobre 

distintos temas. Nos grupos de 4º de ESO contamos cun ordenador e unha pantalla en cada aula, o que 

facilita o uso habitual de material dixital nas explicacións dos temas. Vanse realizar exercicios interactivos, 

consultaranse diferentes páxinas web,… 

 
Actividades complementarias e extraescolares 

 
Visitas culturais a museos, salas de exposición, castros,... vencelladas coa cultura galega. 

Asistencia a conferencias, charlas, mesas redondas, representacións teatrais... que teñan lugar no Centro 
ou fóra del e que o Departamento considere de interese para a formación do alumnado na lingua, literatura 
ou cultura galegas. 

 
METODOLOXÍA EXCEPCIONAL 

MODALIDADE PRESENCIAL 

Todo o exposto con anterioridade. 

 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: Afastamento e docencia nos domicilios familiares. 

Nesta situación, se se teñen que suspender ocasionalmente as clases presenciais, reducir a súa 

duración ou atender posibles confinamentos domiciliarios ou corentenas, a docencia desenvolverase 

utilizando os medios que dispoñan as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional e así mesmo a aula virtual do centro e os correos electrónicos para o que 

previsiblemente será necesario e fundamental que o alumnado dispoña dun acceso sen restricións a 

un ordenador, tableta ou teléfono móbil, así como a una conexión de internet. 

En calquera caso, procurarase que o alumnado que se vexa afectado por esta medida poida seguir o 

ritmo normal das sesións de aula, que se impartirían igualmente a través da plataforma que habilite a 

administración, tanto para os contidos, como para a realización e corrección das tarefas.  

De igual xeito, prestaríaselle atención a aquel alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe e 

faríase con eles un seguimento específico a través de titorías individualizadas e baixo a supervisión do 

departamento de  Orientación.  

A programación didáctica manterase integramente. 

 

MODALIDADE A DISTANCIA: Peche das instalacións. 

Nesta situación a docencia presencial substituirase integramente pola utilización dos medios (Aula 

Virtual, correos electrónicos, Cisco Webex, Microsoft Teams, etc.) que a Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional habilite adecuadamente para tal fin, para o que previsiblemente 

será necesario que el alumnado dispoña dun acceso sen restricións a un ordenador, unha tableta ou 

un teléfono móbil, así como a unha conexión a internet.  

En calquera caso, procurarase que o alumnado que se vexa afectado por esta medida poida seguir o 

ritmo normal das sesións de aula, que se impartirían igualmente a través da plataforma que habilite a 

administración, tanto para os contidos, como para a realización e corrección das tarefas. 

De igual xeito, prestaríaselle atención a aquel alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe e 

faríase con eles un seguimento específico a través de titorías individualizadas e baixo a supervisión di 

departamento de  Orientación. 

No caso de alumnado que presente problemas de conexión que lle impida seguir o desenvolvemento 

normal das sesións de aula, este deberá comunicalo de inmediato ao seu profesorado titor para que se 

poidan tomar as medidas oportunas e buscar canles alternativas que permitan a continuación da súa 

aprendizaxe. 

A programación didáctica manterase integramente. 
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Durante os primeiros días de curso académico o profesorado titor, o equipo docente e o equipo 

directivo avaliarán xunto coas familias do alumnado as ferramentas de que se dispoñen para que en 

caso dun posible confinamento/corentena TODO  o alumnado dispoña deses soportes. 

 

 

SISTEMA DE AVALIACIÓN 

MODALIDADE PRESENCIAL 

Segundo a Programación. 

 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: Afastamento e docencia nos domicilios familiares. 

Valoraranse as probas e traballos realizados  xunto coas clases presenciais e mediante probas e 

traballos telemáticos a través dos medios (Aula Virtual, Cisco Webex, Microsoft Teams, correos 

electrónicos etc.) que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional habilite 

adecuadamente para tal fin. 

Manterase a obtención da nota da avaliación a partir de dúas notas parciais das que se fará media. De 

ter feito algún exame presencial conservarase esa nota e a media faríase cunha nota que sería o 

resultado dos traballos e tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían 

avaliados do 1 ao 10 cada un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no 

prazo requirido ou de que fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 

0 nesa tarefa. 

De non ter feito ningún exame presencial, a nota resultante sería a media das notas dos traballos e 

tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían avaliados do 1 ao 10 cada 

un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no prazo requirido ou de que 

fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 nesa tarefa. 

Así mesmo, a non asistencia do alumno ou da alumna por causas xustificadas a cada unha das sesións 

de aula que se impartan telematicamente suporá 0,25 menos na súa nota final de avaliación, ata un 

máximo de 3 puntos. 

 

MODALIDADE A DISTANCIA: Peche dos centros docentes 

Valoraranse as probas e traballos realizados  xunto coas clases presenciais e mediante probas e 

traballos telemáticos a través dos medios (Aula Virtual, Cisco Webex, Microsoft Teams, correos 

electrónicos etc.) que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional habilite 

adecuadamente para tal fin. 

Manterase a obtención da nota da avaliación a partir de dúas notas parciais das que se fará media. De 

ter feito algún exame presencial conservarase esa nota e a media faríase cunha nota que sería o 

resultado dos traballos e tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían 

avaliados do 1 ao 10 cada un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no 

prazo requirido ou de que fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 

0 nesa tarefa. 

De non ter feito ningún exame presencial, a nota resultante sería a media das notas dos traballos e 

tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían avaliados do 1 ao 10 cada 

un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no prazo requirido ou de que 

fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 nesa tarefa. 

Así mesmo, a non asistencia do alumno ou da alumna por causas xustificadas a cada unha das sesións 

de aula que se impartan telematicamente suporá 0,25 menos na súa nota final de avaliación, ata un 

máximo de 3 puntos. 
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ENSINANZA SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS 
 
1.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS 
 
Na ensinanza secundaria para persoas adultas reforzaranse as competencias clave, en especial a de 
Aprender a aprender, a competencia en comunicación lingüística, a competencia dixital, o sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor e a competencia social e cívica sen esquecer as dúas restantes.  
- Recoñecer que a competencia plurilingüe se formula como un aspecto esencial para a protección e o 
desenvolvemento da nosa herdanza lingüística, e como fonte de enriquecemento mutuo.  
- Adquirir destrezas que permitan o uso pleno das linguas nun amplo abano de contextos. 
- Compartir e respectar saberes e referencias culturais. 
- Utilizar diferentes soportes (dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, bibliotecas...) para 
mellorar as súas habilidades e competencias á hora de obter información.  
- Interpretar informacións lingüísticas, expoñelas e concluílas. 
- Ler para estimular e fomentar a creatividade. 
- Usar os medios de comunicación, as TIC para aprender a manter unha actitude crítica das mensaxes 
recibidas e ser quen de transmitilas usando a mesma canle.  
 
2.-  OBXECTIVOS  
 
O ámbito da comunicación, na que se inclúe esta disciplina, ten como finalidade ofrecer a todos os maiores 
de dezaoito anos a posibilidade de adquiriren, actualizaren, completaren ou ampliaren os seus 
coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e profesional que lles permita a súa 
inserción activa e responsable na sociedade e o seu desenvolvemento persoal. Por isto, no ámbito da 
comunicación intégranse os coñecementos, destrezas e valores que permiten a unha persoa adulta 
comunicarse cos demais na lingua ou linguas que lle son propias, e nunha lingua estranxeira.  

- Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa e do mundo, ser 
consciente da riqueza que representan as linguas do Estado e as súas variedades lingüísticas e entender 
as situacións que provocan o contacto de linguas.  
- Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoa como 
propia de Galicia, así como as que condicionan o seu uso actualmente, de xeito que se estea en 
disposición de superar as que supoñen obstáculos para o seu emprego en calquera contexto e situación.  
- Comprender discursos orais e escritos en lingua galega nos diversos contextos da actividade 
sociocultural, persoal e académica; interpretalos cunha actitude crítica, aplicando a súa comprensión a 
novas situacións de aprendizaxe.  
- Desenvolver a capacidade de construír un discurso oral e escrito coherente, creativo e adecuado aos 
distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, de acordo coas diferentes situacións 
comunicativas, integrando os recursos expresivos lingüísticos e non lingüísticos.  
- Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e mecanismos das 
linguas nos planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico -semántico e textual.  
- Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas do uso lingüístico para 
comprender textos orais e escritos, para escribir e falar con adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección, e para tomar consciencia dos propios sentimentos e ideas e favorecer o control da propia 
conduta.  
- Adquirir as habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar criticamente e 
con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC, para obter, valorar, 
seleccionar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información relacionada coa vida cotiá, 
académica e laboral.  
- Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e daquelas normas 
socioculturais que regulan a comunicación nos diferentes contextos, evitando estereotipos lingüísticos 
que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.  
- Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a lectura de textos 
literarios, como fonte de pracer, de enriquecemento, de coñecemento do mundo e do patrimonio  cultural.  
- Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha interpretación crítica 
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das mensaxes dos medios de comunicación de masas e da publicidade, especialmente das que teñen 
relación coa vida cotiá e laboral.  
 
3.- CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN.  
 
MÓDULO 1  
 
BLOQUE 1: A lingua como vehículo de comunicación e expresión das diferenzas 
 
1- Comunicación oral: falar, escoitar e conversar. 
-Comprensión de textos orais dos medios de comunicación, de situación da vida cotiá e do ámbito 
académico.  
-Articulación clara, pronuncia adecuada e uso correcto das regras gramaticais na produción de textos 
orais curtos. 
-Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada.  
-Valoración das linguas como instrumentos para comunicarse e achegarse a persoas doutras culturas. 
-Participación activa en diálogos, debates e traballos de grupo cooperando e respectando o resto dos 
seus compoñentes.  
- Esforzo e interese no uso da lingua oral. 
 
2- Comunicación escrita. Ler e escribir 
-Recoñecemento de ideas principais e secundarias e atopar informacións específicas.  
-Comprensión de textos propios do ámbito académico (expositivos e explicativos), da vida cotiá 
(instrucións, normas) e da información dos medios de comunicación (seccións, xéneros). 
-Lectura de diferentes textos. 
-Uso de estratexias para a planificación da escritura de textos sobre temas de interese persoal: buscar 
e desenvolver ideas, organizalas, facer unha primeira redacción, corrixir, reelaborar e redacción definitiva 
tanto en papel como en soporte dixital.  
-Interese por coidar a presentación dos textos escritos en todos os soportes con respecto ás normas 
gramaticais, ortográficas e tipográficas.  
-Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro, das do contorno e de bibliotecas virtuais. 
-Comunicación persoal mediante correspondencia postal ou utilizando medios informáticos. 
- Reflexión crítica con respecto á información dispoñible ante mensaxes que supoñan calquera tipo de 
discriminación. 
 
3- Coñecemento da lingua 
-Elementos e funcións da comunicación en situacións formais e informais. 
-Uso reflexivo da puntuación e das normas ortográficas en relación coa cohesión sintáctica. 
-Coñecemento das normas básicas da ortografía da palabra, da oración e do texto. 
-Observación de diferenzas relevantes, contextuais e formais, entre comunicación oral e escrita e entre 
os usos coloquiais e formais. 
-Identificación e uso das formas lingüísticas da deíxe persoal (pronomes persoais, posesivos e 
terminacións verbais) en textos orais e escritos como cartas e normas de uso, etc. 
-Utilización de estratexias para inducir as regras de concordancia e as funcións sintácticas de suxeito e 
predicado. 
 
4- Lingua e sociedade 
-Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e en España, valorando positivamente o 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.  
-Observación da situación sociolingüística e observación dos usos e actitudes no contorno máis próximo 
(bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico, interferencia) con especial referencia aos prexuízos 
lingüísticos.  
-Recoñecemento e valoración das linguas como instrumento de comunicación na aula e con persoas 
doutras culturas. 
-Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística. 
-Toponimia e antroponimia. 
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-Emprego dos diferentes rexistros lingüísticos e coñecemento dos seus usos sociais. 
 
5- A educación literaria 
-Introdución aos grandes xéneros literarios a través de lecturas axeitadas 
-Lectura de relatos breves e de fragmentos de obras, pertencentes a culturas diferentes, recoñecendo 
os elementos do relato literario e a súa funcionalidade.  
-Identificación en textos literarios de estereotipos sociais, de xénero, raza, etc. 
-Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, de 
coñecemento doutros mundos, tempos e culturas.  
 
BLOQUE 2: As TIC como medio para buscar, expresar e intercambiar información.  
 
1- Comunicación oral: falar, escoitar e conversar. 
-Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos discursos e presentacións orais.  
-Exposición planificada, coa axuda das TIC, de informacións de actualidade e de experiencias e 
producións propias. 
-Comprensión e exposicións de instrucións, ordes e informacións diversas. 
-Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas nas linguas do ámbito. 
-Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en grupo coa utilización 
das tecnoloxías da información e da comunicación ( uso de correos electrónicos, textos de instrución...) 
 
2- Comunicación escrita. Ler e escribir. 
-Uso de estratexias na lectura para conseguir a adecuación ao contexto da entoación, o ritmo, as pausas, 
a énfase, a vocalización e as matizacións de voz e o volume. 
-Comprensión de textos dos medios de comunicación, especialmente noticias e crónicas atendendo á 
estrutura do xornal dixital e aos elementos paratextuais. 
-Comprensión, composición e intercambio de textos de instrucións da vida cotiá (prospectos, receitas...), 
dos medios de comunicación (bandos, edictos...) e do ámbito académico (regulamentos...) empregando 
as TIC. 
-Consulta de páxinas dixitais para obter, expresar e intercambiar informacións, tanto en papel como 
virtualmente, sobre contidos do módulo. 
-Redacción de textos utilizando procesadores de textos: correos electrónicos, intervencións en foros, 
traballos de caracter académico.  
-Comprensión de textos da vida académica atendendo especialmente aos expositivo e de instrución, a 
consulta de dicionarios e outras fontes de información como webs educativas. 

 
3- Coñecemento da lingua 
-Iniciación e uso de dicionarios e de correctores ortográficos dos procesadores de textos.  
-Distinción entre palabras flexivas e non flexivas, e recoñecemento das distintas categorías  gramaticais 
e dos mecanismos de formación de palabras (composición e derivación). 
-Recoñecemento e uso reflexivo dalgúns conectores textuais e dalgúns mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais (pronomes persoais, posesivos e demostrativos) como léxicos (repeticións, 
sinónimos e elipses). 
-Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de 
estratexias de autocorrección.  
-Aplicación de estratexias básicas para inferir, recordr, almacenar e ampliar o vocabulario activo. 
 
4- Lingua e sociedade 
-Interese ante as TIC e actitude crítica ante o seu uso. 
-Coñecemento da situación das linguas minorizadas e das internacionais, con manexo e interpretación 
de mapas, táboas, textos e información procedentes dos medios e das tecnoloxías da comunicación. 
-Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación física ou virtual con outras persoas. 
 
5- A educación literaria 
- Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de pracer e de 
coñecemento do mundo. 
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- Composición de textos en soporte papel e dixital utilizando algunhas das aprendizaxes adquiridas nas 
lecturas dirixidas.  
- Audición e visionamento de obras e fragmentos literarios en diferente soportes. 
- Aproveitamento guiado dos fondos e recursos da biblioteca do centro e das bibliotecas virtuais. 
- Consulta de páxinas dixitais sobre talleres e participación neles. 
 
MÓDULO 2 
 
BLOQUE 1: A literatura tradicional e as novas achegas da cultura de masas. 
1- Comunicación oral: falar, escoitar e conversar. 
- Valoración positiva das intervencións orais, propias e alleas en calquera das linguas do ámbito.  
- Audición e narración de contos populares de diversas culturas recollidos no contorno do alumnado ou 
buscados en internet. 
- Audición de cancións populares actuais e doutros  produtos da nosa cultura da sociedade de masas.  
- Uso de estratexias para a exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, 
contrastando os diferentes puntos de vista e opinións neles expresados e axudándose dos medios 
audiovisuais e das TIC.  
- Esforzo e interese no uso da lingua oral.  
 
2- Comunicación escrita. Ler e escribir.  
- Comprensión de textos narrativos e argumentativos, textos propios da vida cotiá, dos medios de 
comunicación e textos do ámbito académico, en distintos soportes.  
- Composición de textos narrativos, argumentativos e da vida cotiá presentados en distintos soportes.  
- Manter comunicación persoal mediante correspondencia postal ou utilizando medios informáticos 
empregando a nosa lingua. 
- Uso de estratexias para a planificación da escritura de textos: buscar e desenvolver ideas, organizalas, 
facer unha primeira redacción, corrixir (ortografía, puntuación, coherencia, léxico...) reelaboración do 
texto e preparación da redacción definitiva, en todos os soportes.  
- Escritura de textos narrativos e argumentativos atendendo ás características deste tipo de textos.  
 
3- Coñecemento da lingua 
- Recoñecemento e uso reflexivo dalgúns conectores textuais, como os de orde, os explicativos e os de 
contraste, e dalgúns mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais (substitucións pronominais) 
como léxicos, especialmente as elipses e o uso de hiperónimos de significado concreto.  
- Identificación e uso das formas de deíxe persoal, temporal e espacial en textos orais e escritos.  
- Revisión das normas básicas de ortografía da palabra, da oración e do texto.  
- Identificación dos elementos morfolóxicos básicos destas clases de palabras: substantivo, verbo, 
adxectivo, adverbio e preposición. 
 
4- Lingua e sociedade 
- Recoñecemento e aprecio das tecnoloxías que están ao servizo da comunicación así como da función 
social e cultural que cumpren. 
- Utilización da prensa e da televisión como fonte de información, lecer e coñecemento da cultura propia 
e doutras. 
- Recoñecemento dos distintos xéneros informativos e de opinión na prensa escrita, en soporte papel ou 
dixital, e nos medios audiovisuais: noticia, reportaxe, crónica, editorial, artigo, entrevista, etc. 
5- A educación literaria 
- Narración oral de relatos oídos no contorno ou de relatos de tradición oral localizados en repertorios 
escritos ou mediante as TIC.  
- Audición, contextualización e análise de cancións populares actuais e doutos produtos da cultura 
popular da sociedade de masas. 
- Lectura de relatos comparando e contrastando os temas e os elementos da historia, formas de inicio, 
desenvolvemento, desenlaces.  
-  Diferenciación dos principais subxéneros literarios.  
- Identificación da estrutura dun texto literario (partes e relacións entre elas, conectores que as 
articulan...) 
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BLOQUE 2: A linguaxe literaria. 
1- Comunicación oral: falar, escoitar e conversar 
- Participación  respectuosa e responsable en situacións de comunicación oral (diálogos,  debates, 
coloquios...). 
- Exposición de experiencias e argumentos de carácter persoal e descrición dos personaxes de textos 
lidos ou vistos en películas ou documentais.  
- Actitude crítica ante os usos orais que supoñen discriminación social, racial, sexual ou de calquera 
outro tipo. 
2- Comunicación escrita. Ler e escribir 
- Uso de estratexias para discriminar as ideas importantes das secundarias e así atopar as información 
significativas. 
- Comprensión de textos descritivos propios das vida cotiá, dos medios de comunicación e do ámbito 
académico en distintos soportes. 
- Compoñer textos facendo descricións físicas e psicolóxicas de personaxes.  
- Uso de procedementos para compoñer os enunciados con estilo cohesionado, especialmente mediante 
a inserción de expresións explicativas e de construcións de participio e de xerundio. 
- Composición de textos de intención  literaria utilizando algunhas das aprendizaxes adquiridas nas 
lecturas. 
- Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 
- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro, das do contorno e de bibliotecas virtuais. 
 
3- Coñecementos da lingua 
- Revisión dos elementos morfolóxicos básicos: substantivo, verbo, adxectivo, adverbio e preposición. 
- Emprego axeitado dos tempos verbais en cada unha das linguas do ámbito. 
- Recoñecemento do funcionamento sintáctico do verbo, identificando o suxeito e os complementos. 
Utilización dunha terminoloxía sintáctica básica. 
- Recoñecemento dos distintos tipos de oracións simples. 
- Aplicación de estratexias básicas para inferir, recordar, almacenar e ampliar o vocabulario activo. 
 
4- Lingua e sociedade 
- Interese pola consulta das fontes de documentación escrita e dixital nas tarefas de aprendizaxe. 
- Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación física ou virtual con outras persoas. 

 
5- A educación literaria 
- Revisión dos principais xéneros e subxéneros literarios a través de lecturas comentadas. 
- Lectura, audición e / ou visionamento de obras e fragmentos significativos das literatura narrativa galega 
e castelá. 
- Lectura dramatizada e comentada de poemas e obras teatrais breves, recoñecendo os recursos 
empregados nelas (onomatopea, anáfora, metáfora, entre outras). 
- Identificación dos elementos fundamentais do relato literario (personaxes, acción, espazo, tempo...) 
- Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: visionamento de películas, 
contextualización, identificación dos seus elementos narrativos, lingüísticos e formais. 
 
NIVEL II 
 
MÓDULO 3. 
BLOQUE 1: Os medios de comunicación 
1- Escoitar, falar e conversar 
- Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual con especial atención ás 
entrevistas e noticias. 
- Uso de estratexias para lograr a comprensión e a valoración crítica da comunicación televisiva e 
radiofónica coas súas características propias. 
- Comprensión de textos orais de ámbito académico, como presentación de tarefas e de instrucións para 
a súa realización. 
- Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada. 
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- Colaboración en actividades de aprendizaxe individuais e compartidas, especialmente nas que fan 
referencia ao modo de organizar a actividade, a achega de informacións útiles para o traballo en común 
e a exposición de informes sobre as tarefas realizadas. 
- Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos medios de 
comunicación. 
 
2- Ler e escribir 
- Recoñecemento e comprensión de textos dos medios de comunicación en soporte papel ou dixital, 
como noticias, entrevistas, editoriais e crónicas, recoñecendo as diferenzas entre información e opinión. 
- Estratexias para a análise de textos publicitarios dos medios de comunicación escritos, dos elementos 
que se empregan neles e as súas mensaxes explícitas e implícitas. 
- Composición de textos con características formais usadas nos xéneros propios dos medios de 
comunicación. 
- Análise dos diversos puntos de vista usados nos distintos medios de comunicación escritos e virtuais 
para transmitir a mesma información. 
- Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, utilizando 
adecuadamente a ortografía e os signos de puntuación.  
- Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes quen supoñan calquera tipo de discriminación, con 
especial atención ás procedentes de reportaxes, crónicas ou entrevistas dos medios de comunicación. 
- Identificación dos elementos formais e recoñecemento dalgunhas características e convencións da 
linguaxe dos medios de comunicación. 
- Interese ante as tecnoloxías da comunicación e actitude crítica ante o seu uso. 
 
3. Coñecemento da lingua 
- Coñecemento das diferenzas entre usos formais e informais da lingua a través dos distintos medios de 
comunicación e consciencia das situacións comunicativas en que resultan adecuados. 
- Identificación e uso das variacións (fórmulas de confianza e de cortesía) que adoptan as formas 
deícticas en relación coa situación. 
- Revisión dos conectores textuais de orde, de contraste e explicativos, e recoñecemento e uso dos 
distributivos e de causa, usados frecuentemente nos medios de comunicación. 
- Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos. 
- Coñecemento das funcións sintácticas características das clases de palabras, cara á mellora das 
estruturas na construción e revisión de textos, con emprego dunha terminoloxía sintáctica axeitada. 
- Uso de procedementos para compoñer enunciados cohesionados. 
- Identificación e revisión da estrutura do texto en textos de carácter informativo e publicitario. 
- Uso de estratexias para a organización do traballo persoal, da autoavaliación e da autocorrección para 
progresar na aprendizaxe.  
 
4. Lingua e sociedade 
- Coñecemento xeral e concreción no marco peninsular das causas que contribúen á formación, 
expansión e transformación, minorización, substitución e normalización das linguas, con manexo e 
interpretación de mapas, táboas, textos e información dos medios e tecnoloxías da comunicación. 
- Comprensión da situación sociolingüística galega a través da abordaxe dos fenómenos de contacto de 
linguas (bilingüismo e diglosia) desenvolvendo proxectos de traballo que teñan como referencia os 
distintos medios de comunicación en diversos soportes. 
- Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos medios de 
comunicación. 
- Identificación dos trazos comúns e das diferenzas máis significativas que existen entre os costumes, 
usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda e os propios de Galicia. 
 
5. Educación literaria 
- Lectura e valoración de textos literarios (artigos, ensaios, contos) aparecidos nos medios de 
comunicación. 
- Análise dos elementos propios da narración e do teatro (espazo, tempo, acción, personaxes, etc.) en 
producións televisivas. 
- Lectura de obras relacionándoas cos grandes períodos e autores da literatura a partir da Idade Media 
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ata o século XVI. 
- Recitación de poemas, comparando o tratamento de certos temas recorrentes en distintos períodos 
literarios. 
- Composición de textos de intención literaria. 
- Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, de 
coñecemento doutros mundos, tempos e culturas.  
 
BLOQUE 2. As TIC como ferramenta de aprendizaxe da lingua. 
1- Comunicación oral. Escoitar, falar e conversar. 
- Comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual (radio, televisión, internet), 
con especial atención ás crónicas e reportaxes. 
- Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, contrastando diferentes puntos 
de vista e opinións neles expresadas e axudándose dos medios audiovisuais e das TIC. 
- Comprensión de textos orais do ámbito académico, como intervencións en simposios ou exposicións 
orais de temáticas variadas.  
- Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada. 
- Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en grupo coa utilización 
das tecnoloxías da información e da comunicación (achega de informacións, exposicións, informes...). 
 
2- Ler e escribir 
- Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia 
do alumnado, como mensaxes de chat e de correo electrónico, normas e instrucións de uso. 
- Comprensión de textos do ámbito académico atendendo especialmente aos de caracter instrutivo e 
expositivo (incluídos webs educativas e informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias en 
diversos soportes). 
- Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma de comunicar 
experiencias, opinións e coñecementos propios, e como forma de regular a conduta. 
- Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e das TIC, tanto para obter, organizar e 
seleccionar información, como para empregala como modelos para a composición escrita. 
- Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades 
dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 
 
3- Coñecemento da lingua. 
- Identificación e uso reflexivo dos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos, 
especialmente as nominalizacións e os hiperónimos de significado abstracto. 
- Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos con especial atención aos valores 
aspectuais e modais das perífrases verbais. 
- Análise das funcións sintácticas características das clases de palabras. 
- Revisión dos distintos tipos de oracións simples. 
- Coñecemento das normas de puntuación en relación coa cohesión sintáctica, e das normas 
ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 
- Uso de estratexias para a organización do traballo persoal para progresar na aprendizaxe. 
- Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios interactivos e 
os correctores ortográficos dos procesadores de textos. 
 
4- Lingua e sociedade. 
- Coñecemento xeral da formación da lingua galega e das distintas etapas da súa historia social ata o 
século XIX, con manexo de texts da época e da información tomados dos medios e tecnoloxías da 
comunicación. 
- Comprensión da situación sociolingüística galega a través do estudo dos fenómenos de contacto de 
linguas (conflito lingüístico, interferencias), desenvolvendo proxectos de traballo, con emprego das TIC. 
que permitan abordar os prexuízos lingüísticos. 
- Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nas TIC. 
 
5- Educación literaria. 
- Localización en bibliotecas virtuais ou noutras páxinas web de fragmentos de obras literarias dos 
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séculos XVI ao XVIII. 
- Recitación de poemas valorando a función dos elementos simbólicos e dos recursos retóricos e 
métricos do texto.  
- Lectura dramatizada de obras teatrais, recoñecendo algunhas características temáticas e formais. 
- Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas virtuais. 
- Consulta de páxinas dixitais sobre talleres literarios e participación neles. 
- Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, de 
coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 
 
MÓDULO 4 
 
Bloque 1: a comunicación persoal e profesional 
1. Escoitar, falar e conversar 
- Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación, como debates ou faladoiros. 
- Participación activa en diversas situacións de comunicación reais ou simuladas (entrevistas de traballo, 
etc.) onde se transmita información e se expresen opinións, ofrecendo argumentos e respectando as 
normas que rexen a interacción oral organizada. 
- Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais respectuosas con 
quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de aprendizaxe compartida. 
- Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva, en especial, á hora de rexeitar peticións e 
propostas cando sexa conveniente. 
- Utilización da lingua para tomar consciencia dos coñecementos, as ideas e os sentimentos propios e 
alleos para regular a propia conduta. 
- Participación en actividades de aprendizaxe compartida para fomentar estratexias de cooperación e 
respecto. 
 
2- Ler e escribir 
- Uso de estratexias para a comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como 
disposicións legais e folletos, contratos ou correspondencia institucional ou comercial, e textos dos 
medios de comunicación, atendendo especialmente aos xéneros de opinión como editoriais, columnas, 
etc. 
- Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como foros, blogs, solicitudes e 
instancias, reclamacións, currículos, etc. 
- Composición de textos propios dos xéneros dos medios de comunicación, como cartas ao director, 
artigos de opinión, etc., en soporte papel ou dixital. 
- Detección do tema e dos subtemas dun texto argumentativo, análise dos argumentos. 
- Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma de comunicar 
as experiencias e os coñecementos propios. 
- Dominio das normas de presentación dos textos escritos citados, en todos os soportes, e respecto 
polas normas gramaticais, ortográficas e tipográficas. 
 
3- Coñecemento da lingua 
- Coñecemento dos diferentes rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en distintos ámbitos 
sociais e valoración da importancia de usar o rexistro adecuado segundo as circunstancias da situación 
comunicativa. 
- Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con especial atención ás formas de expresión da 
subxectividade e ao enfoque do tema, sobre todo en exposicións e argumentacións. 
- Identificación e uso reflexivo de distintos procedementos de conexión nos textos, con especial atención 
a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótese. 
- Recoñecemento e uso coherente da correlación temporal na coordinación e subordinación de oracións 
e no discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 
- Distinción entre forma (categoría gramatical) e a función das palabras. 
- Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, empregando os termos apropiados na 
explicación sobre o seu uso (sílaba tónica, til diacrítico, etc.) e apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse á norma lingüística.  
- Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante comparación 
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e contraste coas linguas que coñece.  
- Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do proceso de 
autoaprendizaxe.  
 
4- Lingua e sociedade 
- Coñecemento xeral das distintas etapas da historia da lingua galega desde comezos do século XX. 
Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 
- Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas 
das linguas e da función da lingua estándar. 
- Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 
- Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos documentos 
profesionais e administrativos de uso frecuente. 
 
5- Educación literaria 
- Lectura de novelas e relatos do século XIX. 
- Recitación de poemas do século XIX, valorando a función dos elementos simbólicos e dos recursos 
retóricos e métricos do poema. 
- Lectura dramatizada de breves pezas teatrais ou de fragmentos das épocas correspondentes, de 
carácter diverso, constatando algunhas innovacións nos temas e nas formas.  
- Coñecemento das características xerais dos grandes períodos da historia da literatura do século XIX. 
- Composición de textos de intención literaria, especialmente líricos, como formas de expresión do seu 
mundo interior. 
- Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer. 
- Localización en bibliotecas, bibliotecas virtuais e noutras páxinas web de textos literarios do período 
estudado. 
 
BLOQUE II: A lingua como instrumento de aprendizaxe 
 
1. Escoitar, falar e conversar. 
- Comprensión de textos procedentes de distintas presentacións, exposicións ou conferencias realizadas 
no ámbito académico. 
- Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, velocidade, pausas, entoación) e non 
verbais (xestos, movementos...) na intervención oral planificada. 
- Participación activa en situacións propias do ámbito académico, especialmente en autoavaliacións das 
tarefas realizadas e en presentacións orais, con axuda dos medios audiovisuais e das TIC, de traballos 
previamente elaborados. 
- Exposición da información tomada dos medios de comunicación contrastando os distintos puntos de 
vista e as opinións expresadas, respectando as normas que rexen a interacción oral. 
- Utilización da lingua para tomar consciencia dos coñecementos, as ideas e os sentimentos propios e 
alleos, e para regular a propia conduta. 
- Estratexias para favorecer a participación en actividades de aprendizaxe compartida fomentando a 
cooperación e o respecto.  
 
2. Ler e escribir. 
- Uso de estratexias que faciliten a recolla de información: apuntamentos, subliñados, guións, fichas 
temáticas, resumos. 
- Recoñecemento e comprensión de textos do ámbito académico como os procedentes de dicionarios, 
glosarios, enciclopedias e outras fontes de información en diversos soportes. 
- Composición de textos, en soporte papel ou dixital, do ámbito académico, especialmente expositivos e 
argumentativos, elaborados a partir de diversas fontes e organizados mediante esquemas, mapas 
conceptuais e resumos.  
- Nos textos argumentativos, análise dos argumentos e elaboración de esquemas que reflictan que se 
captou a mensaxe principal e a súa estrutura. 
- Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e de buscadores virtuais para obter, seleccionar 
e organizar a información. 
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- Reflexión crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación para fomentar unha 
sensibilidade crítica fronte a elas. 
 
3. Coñecemento da lingua. 
- Identificación e uso reflexivo dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna, favorecendo 
a autonomía na revisión dos propios textos.  
- Recoñecemento dos esquemas semántico e sintáctico da oración, construción e transformación de 
enunciados de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria nas actividades. 
- Análise e uso dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos para o cambio de categoría. 
- Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, empregando os termos apropiados na 
explicación sobre o uso (sílaba tónica, til diacrítico, etc.) e apreciando o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse á norma lingüística.  
- Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante comparación 
e contraste nas linguas que coñece.  
- Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do proceso 
aprendizaxe.  
 
4. Lingua e sociedade. 
- Comprensión da situación sociolingüística de Galicia a través da revisión da presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e contextos, e dos factores de normalización, desenvolvendo proxectos de 
traballo, con emprego dos medios e tecnoloxías da información, que permitan abordar e superar 
prexuízos lingüísticos.  
- Coñecemento xeral da situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español, con manexo e 
interpretación de gráficos, táboas, textos e informacións dos medios e tecnoloxías da comunicación, 
valorando positivamente o plurilingüísmo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
- Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 
- Comprensión e análise do uso das linguas da comunidade autónoma nos documentos científicos e 
académicos. 
 
5. Educación literaria 
- Lectura de novelas e relatos dos séculos XX e XXI. 
- Recitación de poemas contemporáneos valorando a función dos elementos simbólicos e dos recursos 
retóricos e métricos do poema. 
- Lectura dramatizada de breves pezas teatrais contemporáneas ou de fragmentos de carácter diverso, 
constatando algunhas innovacións nos temas e nas formas. 
- Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: visionamento de películas, 
contextualización, identificación dos seus elementos narrativos, lingüísticos e formais. 
- Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballos na aula. 
- Aproveitamento autónomo dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais. 
- Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonde de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, tempos e culturas.  

 
 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS  
 
A temporalización dos contidos dependerá das características do alumnado matriculado no curso 
académico. Farase relacionando os bloques contemplados nos contidos, de xeito que favoreza a 
asimilación e aprendizaxe do alumnado. Establecerase unha progresión que permita un coñecemento 
máis profundo e racional destes. Estará suxeita a revisión e axustarase á diversidade dos procesos de 
aprendizaxe do alumnado matriculado.  
 
4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS.   
 
- MÓDULO 1. BLOQUE 1: A lingua como vehículo de comunicación e expresión das diferenzas.  
- Comprender a idea xeral e a intención comunicativa en textos sinxelos (tanto orais como escritos) nos 
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ámbitos persoal, social e académico. Realizar tarefas guiadas  de aprendizaxe seguindo instrucións 
recibidas.  
- Realizar narracións, resumos e exposicións de experiencias vividas con claridade, coa estrutura e co 
rexistro axeitados, tanto de forma oral como po escrito, en soporte papel ou dixital e apoiándose nos 
medios audiovisuais e nas TIC. Neste caso, prestarase especial atención á planificación, á revisión e ao 
respecto ás normas gramaticais e ortográficas.  
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar a comprensión 
de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste bloque, en todos os soportes. 
- Recoñecer a riqueza multicultural e a diversidade lingüística da sociedade actual, especialmente en 
España e en Galicia, respectalas e valoralas positivamente.  
- Recoñecer en textos orais e escritos diferentes clases de representacións ou expresións que impliquen 
algunha forma de discriminación lingüística, social, sexual, racial, etc. 
- Ler con regularidade fragmentos e obras literarias e usar os coñecementos adquiridos na aula sobre 
literatura para unha mellor comprensión delas. Expoñer unha opinión persoal sobre a lectura realizada 
e recoñecer os trazos xerais do xénero a que pertencen.  
 
- MÓDULO 1. BLOQUE II: AS TIC como medio para buscar, expresar e intercambiar información.  
- Identificar o tema, as ideas principais e secundarias de diferente textos, tanto orais como escritos, en 
diferente soportes, nos ámbitos persoal, social, académico. Realizar tarefas de aprendizaxe seguindo 
instrucións con progresiva autonomía.  
- Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade e próximos á experiencia do alumnado, 
co axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 
- Producir textos, en diferente soportes, sobre temas da actualidade e próximos ao contorno do 
alumnado, coa axuda dos medio audiovisuais e das TIC como elementos de autoaprendizaxe. 
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar a comprensión 
de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste bloque, nos diferentes 
soportes. 
- Recoñecer e comprender a diversidade lingüística do mundo actual a través de informacións obtidas 
nos medios de comunicación e nas TIC.  
- Ler, escoitar ou ver con regularidade fragmentos, obras literarias ou adaptacións delas. -Usar os 
coñecementos adquiridos na aula sobre literatura para unha mellor comprensión e desenvolvemento do 
criterio lector propio que permita ao alumnado seleccionar, tanto en soporte papel como dixital, 
fragmentos literarios, e películas para ser lidos, escoitados, ou vistos. Expoñer a súa opinión persoal 
sobre eles e recoñecer os trazos xerais do xénero ao que pertencen. 
 
- MÓDULO 2. BLOQUE 1: A literatura tradicional e as novas achegas da cultura de masas. 
- Identificar a idea xeral, a intención comunicativa, o tema e as ideas principais e secundarias en textos 
sinxelos (tanto orais como escritos) dos ámbitos social e académico. Seguir instrucións para realizar 
tarefas guiadas de aprendizaxe. 
- Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade e próximos á experiencia do alumnado 
adulto, considerando os diversos puntos de vista e coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 
- Realizar narracións, resumos e exposicións de experiencias vividas, con claridade, estrutura e rexistro 
axeitado, tanto de forma oral como por escrito, en soporte papel ou dixital, coa axuda dos medios 
audiovisuais e das TIC, e compartilas con outras persoas a través destes medios.  
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar a comprensión 
de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste bloque, en todos os soportes. 
- Recoñecer en textos orais e escritos diferentes clases de representacións ou expresións que impliquen 
algunha forma de discriminación  lingüística, social, sexual, racial, etc. 
- Ler, escoitar ou ver con regularidade fragmentos, obras literarias completas ou adaptacións. Usar os 
coñecementos adquiridos na aula sobre literatura para unha mellor comprensión e desenvolvemento do 
criterio propio, que permita ao alumnado adulto recuperar e seleccionar, tanto en soporte papel como 
dixital, fragmentos literarios para ser lidas e escoitadas na aula.  
 
-MÓDULO 2. BLOQUE 2: A linguaxe literaria.  
- Identificar o tema, as ideas principais e as secundarias de diferentes textos, tanto orais como escritos, 
en soporte papel ou dixital, dos ámbitos social e académico vinculados á realidade do alumnado adulto. 
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- Realizar tarefas de aprendizaxe seguindo instrucións con progresiva autonomía. 
- Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade e próximos á experiencia do alumnado 
adulto, coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC. 
- Compoñer textos, en soporte papel ou dixital, tomando como modelos textos literarios ou realizar 
algunhas transformacións neses textos.  
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para mellorar a comprensión 
de textos orais e escritos e para compoñer e revisar os textos propios deste bloque, tanto en soporte 
dixital como papel. 
- Aplicar os coñecementos literarios adquiridos para mellorar a comprensión e a valoración de 
fragmentos e obras lidas ou localizalos a través das TIC. 
 
 
NIVEL II. MÓDULO 3. BLOQUE 1: os medios de comunicación. 
- Identificar o tema, a idea principal e as secundarias de textos propios dos medios de comunicación e 
da publicidade, así como sintetizar o contido fundamental dunha exposición académica oral. 
- Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á experiencia do alumnado 
adulto. Contrastaranse os diferentes puntos de vista e as opinións expresadas nos medios de 
comunicación e nas mensaxes publicitarias. Avaliarase tamén a participación en traballos colaborativos 
e en simulacións (de entrevistas, de anuncios de publicidade), respectando as regras correspondentes. 
- Producir textos propios dos medios de comunicación (noticias, editoriais, entrevistas, crónicas, cartas 
ao director) e dos ámbitos social e académico. Usaranse con autonomía os modelos propostos na aula. 
Valoraranse especialmente a planificación e a revisión destes textos, así como a súa coherencia e 
cohesión e a riqueza do léxico empregado. 
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar a comprensión 
dos propios textos e para compoñelos e revisalos de xeito progresivamente autónomo. 
- Utilizar os medios de comunicación para comprender e analizar o uso das dúas linguas na comunidade 
autónoma. Recoñecer as causas da diversidade lingüística e dos procesos sociolingüísticos.  
- Ler, escoitar ou ver con regularidade obras literarias ou adaptacións delas e desenvolver o criterio 
lector. Expoñer a opinión persoal sobre a lectura ou o visionamento realizados. Valorarase se o 
alumnado adulto identifica a estrutura das obras, o seu punto de vista e a linguaxe utilizada. 

 
MÓDULO 3. BLOQUE 2.  
- Seleccionar e analizar criticamente a información relevante en textos orais e escritos en diferentes 
soportes, para usala en producións propias, especialmente en traballos académicos adecuados ao nivel. 
- Realizar explicacións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á experiencia do alumnado 
adulto con axuda dos medios audiovisuais e das TIC. Avaliarase tamén a participación en traballos 
colaborativos e en simulacións (entrevistas, anuncios), respectando as regras correspondentes.  
- Escribir textos propios da vida cotiá (normas e instrucións de uso, correos electrónicos, intervencións 
en chats...), textos propios das relacións sociais, dos medios de comunicación e do ámbito académico, 
tendo como referencia os modelos propostos na aula e expresando con claridade as propias opinións 
razoadas. Planificar e revisar autonomamente os ditos textos para asegurar a súa coherencia, cohesión, 
corrección, e precisión léxica.  
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico, utilizando a terminoloxía 
lingüística axeitada, para mellorar a comprensión e para compoñer e revisar de xeito autónomo os 
propios textos.  
- Utilizar a información que ofrecen as TIC para comprender e analizar o uso das linguas de Galicia. 
Identificar as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega; 
extraer os trazos principais que definen a actual situación sociolingüística de Galicia, analizando 
criticamente os condicionamentos da valoración e o uso social do galego. 
- Elaborar textos de intención estética a partir dos modelos lidos, comprendendo os recursos expresivos 
que se empreguen. Situar os autores relevantes e as súas obras no seu contexto histórico e literario. 
Realizar un traballo de información e de síntese.  
 
MÓDULO 4. BLOQUE 1:  A comunicación persoal e profesional.  
- Identificar os temas e a organización de textos tomados dos medios de comunicación (debates, 
faladoiros) e de situacións comunicativas simuladas (entrevistas de traballo...). Participar de forma 
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construtiva en diversas situacións comunicativas(simulacións, traballos colaborativos...) respectando as 
regras que as rexen.  
- Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de informacións de actualidade, contrastando os 
diferentes puntos de vista e as opinións exprresadas en distintos medios audiovisuais. 
- Compoñer textos propios da vida cotiá, das relacións profesionais e sociais e do ámbito académico. 
Tomaranse como referencia os modelos propostos na aula e expresaranse con claridade, coherencia, 
cohesión, corrección e precisión léxica as opinións propias. Valorarase especialmente se se planifican e 
revisan eses textos.  
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar a comprensión e 
para compoñer e revisar con autonomía os propios textos.  
- Comprender e analizar o uso das linguas da comunidade nos distintos documentos de tipo profesional 
e administrativo. Identificar as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 
da lingua galega desde comezos do século XX; extraer os trazos principais que definen a actual situación 
sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os condicionamentos da valoración e uso social do 
galego; utilizar as lingaus da comunidade con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos 
comunicativos.  
- Utilizar os coñecementos literarios estudados para comprender mellor e valorar os fragmentos literarios 
ou as obras lidas. Atenderase ao uso de temas recorrentes, ao valor da linguaxe poética, xéneros 
utilizados, formas literarias e estilos.  
 
MÓDULO 4. BLOQUE 2: A lingua como instrumento de aprendizaxe.  
- Identificar o tema, a idea principal e as secundarias, a tese e os argumentos de textos propios do ámbito 
académico. Participar en diversas situacións comunicativas respectando as regras correspondente, e 
valorando o diálogo como medio de resolución de conflitos. 
- Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de información de actualidade. Diferenciar a 
información da opinión e da persuasión, e participar de forma construtiva en debates, traballos 
colaborativos, etc., respectando as regras correspondentes. Adoptar o rexistro adecuado para cada tipo 
de texto e situación. 
- Expoñer, resumir e comentar textos do ámbito académico, en soporte papel ou dixital, nun rexistro 
adecuado, con secuencias coherentes, respectando as normas gramaticais e ortográficas e utilizando a 
planificación e a revisión de textos.  
- Recoñecer os mecanismos gramaticais da lingua e coñecer e usar a terminoloxía lingüística apropiada.  
- Coñecer a diversidade lingüística de España, analizando os factores que inciden na relación das linguas 
da nosa comunidade e reflexionando sobre a situación plurilingüe de Galicia.; analizar criticamente os 
condicionamentos da valoración e do uso social do galego; utilizar as linguas da comunidade con fluidez 
e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos.  
- Amosar, a través, dun traballo persoal de síntese ou recreación, en soporte papel ou dixital, que se 
coñecen as relacións que hai entre os autores/as das obras idas ou visionadas, e o seu contexto, 
expoñendo unha valoración persoal; valorar as innovacións dos xéneros e as formas na literatura 
contemporánea. 
 
5.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER AVALIACIÓN POSITIVA.  
 
MÓDULO 1 – BLOQUE 1:  
- Ser capaces de comprender e reproducir, oralmente e por escrito, os feitos fundamentais das mensaxes 
oídas ou lidas en diversos contextos da vida cotiá ou recoñecendo as ideas principais e as secundarias; 
identificar os recursos tipográficos e valerse dos mecanismos como o subliñado, esquemas...  
- Realizar exposicións de carácter académico ordenadas.  
- Narrar e redactar feitos e vivencias próximas á súa experiencia persoal, académica e social (cartas, 
normas, noticias...) con claridade, coherencia e corrección gramatical e ortográfica.  
- Reflectir sobre o uso da lingua e as súas normas para mellorar a súa comprensión, composición e 
revisión de textos. Conexión, concordancia, funcións sintácticas, regras de acentuación...  
- Recoñecer a diversidade lingüística como riqueza e reflexo dos dereitos dos pobos e dos individuos á 
súa identidade.  
- Localizar os usos discriminatorios da lingua presentes en mensaxes orais, escritas e icónico-verbais.  
- Ser capaz de achegarse a diferentes obras literarias e mellorar así a súa competencia lectora para logo 
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achegar unha opinión persoal atendendo aos trazos temáticos e formais que aparecen nos textos.  
 
BLOQUE 2:  
-  Seleccionar e relacionar mensaxes propias da vida cotiá e do ámbito académico en soporte papel ou 
dixital ( cartas persoais, webs educativas, dicionarios dixitais...).  
- Esquematizar e resumir o contido máis significativo.  
- Presentar de forma ordenada e clara informacións sobre diferentes temas empregando as TIC e os 
medios audiovisuais.  
- Empregar nas súas presentacións un nivel de lingua ortográfico e tipográfico correcto.  
- Manexar mapas, táboas, textos e informacións procedentes das TIC e dos medios de comunicación 
nos que se trate a diversidade lingüística, facendo referencia ás linguas minorizadas e minoritarias.  
- Seleccionar fragmentos de obras literarias tanto en soporte papel como dixital; películas para logo 
visionar.  
- Usar as TIC como fonte para ampliar as súas posibilidades de aprendizaxe e autoaprendizaxe.  
 
MÓDULO 2- BLOQUE 1:  
- Comprender e reproducir, oralmente e por escrito, os feitos fundamentais de mensaxes oídas 
(narracións, poesías de tradición popular, cancións...) ou lidas en diversos contextos da vida cotiá 
recoñecendo as ideas principais  e as secundarias.  
- Poder seguir instrucións para realizar tarefas (recompilación de material literario tradicional...) ou 
exposicións ordenadas de carácter académico.  
- Presentar de forma clara e ordenada  informacións sobre temas relacionados cos contidos do bloque, 
seleccionando o máis relevante e tendo en conta se son capaces de utilizar nas exposicións os apoios 
que proporcionan as TIC e os medios audiovisuais.  
- Narrar e redactar feitos e vivencias próximos á súa experiencia persoal, académica e social de maneira 
secuenciada, con claridade, coherencia e corrección gramatical e ortográfica.  
- Demostrar un uso reflexivo da lingua e as normas de uso para mellorar a súa comprensión, composición 
e revisión de textos ( conexión, clases de palabras, regras de acentuación....) 
- Localizar os usos discriminatorios da lingua, presentes en mensaxes orais, escritas e icónico- verbais, 
especialmente na cultura tradicional e da cultura da sociedade de masas.  
- Reflectir os coñecementos adquiridos nunha mellora da competencia lectora no ámbito literario e no 
uso das TIC como fonte para ampliar as súas posibilidades de aprendizaxe.  
- Utilizar os medios audiovisuais e as TIC para a presentación dos seus traballos.  
 
BLOQUE 2 
- Comprender e reproducir, oralmente e por escrito, os feitos fundamentais de mensaxes oídas 
(narracións, poesías de tradición popular, cancións...) ou lidas en diversos contextos da vida cotiá 
recoñecendo as ideas principais  e as secundarias.  
- Presentar de forma clara e ordenada  informacións sobre temas relacionados cos contidos do bloque, 
seleccionando o máis relevante e tendo en conta se son capaces de utilizar nas exposicións os apoios 
que proporcionan as TIC e os medios audiovisuais.  
- Recrear ou imitar poemas ou relatos utilizando determinados recursos como a rima ou o ritmo ou 
realizando transformacións neles.  
- Demostrar un uso reflexivo da lingua e as normas de uso para mellorar a súa comprensión, composición 
e revisión de textos ( recursos literarios, onomatopeas, anáforas...) 
- Reflectir os coñecementos adquiridos nunha mellora da competencia lectora no ámbito literario e no 
uso das TIC como fonte para ampliar as súas posibilidades de aprendizaxe.  
- Utilizar os medios audiovisuais e as TIC para a presentación dos seus traballos.  
 
NIVEL II 
MÓDULO 3 – BLOQUE 1 
- Comprender textos expositivos propios do ámbito académico a través da realización de resumos e 
esquemas.  
- Expoñer oralmente informacións de actualidade, participar en traballos colaborativos e realizar informes 
académicos utilizando guións, inflexións de voz... 
- Elaborar textos seguindo as características formais dos propios dos medios de comunicación, xerar e 
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organizar as ideas, e revisar realizando sucesivas versións.  
- Demostrar un uso reflexivo da lingua e as normas de uso para mellorar a súa comprensión, composición 
e revisión de textos ( fórmulas de cortesía, clases de palabras, verbos...) 
- Recoñecer as circunstancias que actúan na conformación e evolución social das linguas, analizar os 
distintos programas dos medios de comunicación e identificar a quen van dirixidos e a lingua que usan. 
- Ser lectores activos recoñecendo os temas de obras, artigos...  
 
BLOQUE 2 
- Usar os recursos da biblioteca do centro, os medios audiovisuais e as TIC (dicionarios, buscadores, 
bibliotecas e enciclopedias virtuais...) 
- Extraer e comparar a información relevante de diversas fontes e integrala no seu traballo.  
- Apoiar as súas explicacións utilizando medios audiovisuais e as TIC.  
- Axustar as súas redaccións e producións ás propiedades textuais e á presentación ordenada.  
- Coñecer a terminoloxía básica para as súas explicacións nas actividades gramaticais e léxicas ( 
perífrases verbais, clases de palabras, oracións, normas ortográficas e tipográficas). 
- Comprender as circunstancias que definen as diferentes etapas da historia social da lingua galega e 
entender a situación actual analizando o uso que se fai nas informacións aparecidas nas TIC.  
- Recoñecer que o fenómeno literario compréndese como unha actividade comunicativa nun contexto 
histórico determinado.  
 
MÓDULO 4- BLOQUE 1 
- Buscar, localizar e seleccionar información nos textos orais e escritos diferenciando ideas principais... 
- Participar activamente en situacións de comunicación, respectando as regras e valorando o diálogo 
para a resolución de conflitos.  
- Expoñer oralmente información de actualidade contrastando diferentes puntos de vista e opinións 
expresadas en diferentes medios audiovisuais.  
- Redactar solicitudes, instancias, reclamacións... axustándose aos modelos propostos e dominar as 
técnicas de planificación, organización de ideas...  
- Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso en relación coa comprensión, a 
comprensión, a composición e a revisión de textos. Variacións sociais -rexistros- , composición de 
palabras, estilo directo e indirecto... 
- Analizar documentos de tipo profesional e administrativo ( contratos de traballo, instancias...).  
- Reflexionar e identificar os prexuízos lingüísticos sobre a lingua galega. 
- Recoñecer o tema, contido, organización... dun texto, o xénero e identificar os recursos retóricos.  
 
BLOQUE 2  
- Identificar textos expositivos e sintetizar as ideas fundamentais. Discriminar información, opinión e 
persuasión.  
- Planificar e expoñer oralmente temas de actualidade e traballos académicos, despois de facer guións 
e realizar mapas conceptuais e resumos nos diferentes soportes.  
- Expresarse coherentemente por escrito. 
- Usar un léxico e unha sintaxe axeitada nos seus traballos.  
- Recoñecer a historia das linguas da península e das etapas da historia social da lingua galega.  
- Comprender o fenómeno literario como unha comunidade estética nun contexto histórico determinado 
mediante un traballo en soporte papel ou dixital que  amose os seus coñecementos da literatura do XX-
XXI. 
 
 
6.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  
 
Deseguido desenvolveremos polo miúdo os procedementos e instrumentos de avaliación e cualificación.  
A aplicación dos criterios de avaliación farase a través de instrumentos e probas que  permitan anotar 
de xeito sistemático e organizado as observacións necesarias para levar a cabo unha avaliación 
obxectiva, transparente e eficaz do rendemento académico dos alumnos e alumnas.  
Terase en conta:  
- Aprender a aprender e a respectar:  
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As seguintes observacións serán recollidas no caderno do profesor:   
Respecto ás normas de convivencia establecidas no centro e nas actividades da materia.  
Respecto do dereito dos compañeiros a aprender. 
Interese, participación e traballo persoal e en grupo. 
Tolerancia, solidariedade e colaboración cos demais; respecto da opinión allea. 
Participación activa en tarefas de avaliación e autoavaliación. 
Reflexión crítica sobre a realidade e a propia actuación.  
Adquisición de responsabilidade e madurez, tanto dende o punto de vista individual como social. 
Receptividade e interese cara ás actividades relacionadas cos temas transversais. 
Sensibilidade cara aos textos literarios e as manifestacións artísticas. 
Asistencia regular e puntual a clase. 
Esforzo sistemático dentro e fóra da clase.  
Práctica do hábito de estudo e realización de tarefas e deberes. 
Interese polo traballo ben feito. Presentación puntual, pulcra e correcta de traballos e exercicios.  
Asistencia aos exames e probas de avaliación.  
Realización das lecturas e diferentes traballos nos prazos fixados.  
E pesarán na cualificación das distintas avaliacións –agás a extraordinaria- un 5% na nota total. 
É dicir, poderá sumar 0,5 puntos (sempre que todas as observacións se realicen 
satisfactoriamente) á nota total de 10 puntos.     
 Agora ben, se o profesorado docente observa que a actitude e comportamento do alumno ou da alumna 
é irrespectuoso co traballo dos demais compañeiros e compañeiras, que a falta de responsabilidade á 
hora de facer o seu traballo impide seguir o desenvolvemento do ritmo de toda a clase, o alumno ou 
alumna poderá suspender a materia.  
 
- Traballo en grupo:  
As seguintes observacións serán recollidas no caderno do profesor:   
Interese, participación e traballo persoal para o grupo. 
Tolerancia, solidariedade e colaboración cos demais. Respecto da opinión allea. 
A nota será conxunta para o grupo, aínda que o profesorado docente terá instrumentos ( preguntas sobre 
o desenvolvemento do traballo, correccións ao longo deste, achegas individuais de datos ao traballo, 
exposición final...)  para poder avaliar a achega de cada membro do grupo ao resultado final.  
Este instrumento pesará na cualificación das distintas avaliacións –agás a extraordinaria- un 5% 
na nota total. É dicir, poderá sumar 0,5 puntos (sempre que todas as observacións se realicen 
satisfactoriamente) a unha nota total de 10 puntos.      
 
- Traballo individual:  
Este instrumento informaranos do desenvolvemento académico de cada un dos alumnos e alumnas e 
serviranos para avaliar mellor o proceso de aprendizaxe, así como para identificar as posibles carencias 
destes ou destas e palialas o máis pronto posible.  
As seguintes observacións serán recollidas no caderno do profesor:   
Realización de sínteses, esquemas, guións e outras actividades e técnicas de traballo intelectual.  
Utilización apropiada de fontes de información (dicionarios, bibliografía, páxinas web, aula virtual...); 
adquisicións de técnicas de busca de información nas bibliotecas e noutros soportes.   
Elaboración de apuntamentos ordenados, comprensibles e aproveitables.  
Adquisición e utilización de técnicas de razoamento, indución, dedución...; memorización de conceptos 
fundamentais; transferencia e aplicación do aprendido.  
Este instrumento pesará na cualificación das distintas avaliacións –agás a extraordinaria- un 5% 
na nota total. É dicir, poderá sumar 0,5 puntos (sempre que todas as observacións se realicen 
satisfactoriamente) a unha nota total de 10 puntos.      
 
-Probas orais e escritas:  
Permítennos observar e valorar a asimilación e aplicación de conceptos, así como o logro de gran 
variedade de procedementos. Demostran a capacidade do alumnado para resolver problemas. Axudan 
a que o alumnado sexa consciente dos seus avances e intente mellorar as súas carencias. Supoñen un 
material obxectivo de comprobación tanto para os profesores/as como para os alumnos/as e as súas 
familias.  
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PROBA ORAL: 
As seguintes observacións serán recollidas no caderno do profesor:   
Expresión oral precisa e coherente, articulada e clara.  
Utilización do ton axeitado á intención comunicativa. 
Interpretación correcta dos signos de puntuación ao realizar exercicios de lectura oral.  
Utilización dos recursos verbais e non verbais e dos rexistros lingüísticos axeitados ao contexto. 
Progresión do alumno ou alumna ao longo do curso nas súas exposicións.  
Participación nos diferentes proxectos.  
Este instrumento pesará na cualificación das distintas avaliacións –agás a extraordinaria- un 5% 
na nota total. É dicir, poderá sumar 0,5 puntos (sempre que todas as observacións se realicen 
satisfactoriamente) a unha nota total de 10 puntos.      
 
PROBA ESCRITA – exame-  
As seguintes observacións serán recollidas no caderno do profesor:   
Utilización dos recursos verbais e non verbais e dos rexistros lingüísticos axeitados ao contexto. 
Elaboración correcta do discurso escrito dende o punto de vista morfolóxico, sintáctico e semántico.  
Utilización de léxico axeitado, variado e flexible.  
Emprego correcto dos signos de puntuación e das normas ortográficas. 
Comprensión do contido de textos orais e escritos.  
Distinción, ordenación e xerarquización das ideas achegadas nos textos e redactadas por eles e elas.  
Análise e comentario de recursos expresivos e recursos estilísticos.  
Asimilación do contido teórico e redacción das súas respostas con adecuación, coherencia, cohesión e 
gramaticalidade.  
As faltas de ortografía cometidas penalizarán ( 0,20 puntos) e cada acento gráfico ou diacrítico 
incorrecto (0,20 puntos) ata un máximo de 2 puntos.  
Este instrumento pesará na cualificación das distintas avaliacións –agás a extraordinaria, que 
terá un peso do 100%- un 80% na nota total. É dicir, poderá sumar 8 puntos (sempre que todas 
as observacións se realicen satisfactoriamente) a unha nota total de 10 puntos.      
 
OUTROS PROCEDEMENTOS A TER EN CONTA PARA A CUALIFICACIÓN:  
 
- Control de lecturas: realizarase un seguimento para verificar que se está a traballar co ritmo e a 
intensidade axeitados. 
Se ao longo do curso o alumnado non amosa  interese e aproveitamento pola lectura -na hora 
dedicada a ler -  este departamento verase na obriga de “prescindir” desta hora e realizará probas 
escritas ou orais dos libros elixidos por eles e elas ( tres como mínimo ao longo do curso) para 
avaliar este punto.   
- Actividades de expresión oral: exposición orais, debates, coloquios, representacións, 
dramatizacións, lecturas expresivas... dos temas ou traballos demandados. Lecturas de obras literarias 
co fin de realizar un arquivo sonoro para colgar na rede e poder compartilas con todos e todas. Todos 
os proxectos citados na programación serán tidos en conta para a cualificación final do alumnado.  
- Actividades de expresión escrita: elaboración de textos literarios (narracións, descricións....), 
instrumentais (cartas, instancias, resumos...), análise de comentarios de textos. Todos os proxectos 
citados na programación serán tidos en conta para a cualificación final do alumnado. 
- Actividades coas TICs: o alumnado achegarase ao mundo informático e amosará os seus 
coñecementos para manexar a información que nos transmite. Deberá ser capaz de xerar a súa propia 
información para subila e compartila cos mais. Todos os proxectos citados na programación que esixan 
o manexo de novas ferramentas de comunicación serán tidos en conta para a cualificación final do 
alumnado.  
-Autoavaliación e coavaliación: as actividades de avaliación contribuirán a que o alumnado tome 
conciencia dos seus avances e sexa capaz de mellorar as súas carencias.  En todo momento debe saber 
en que punto se atopa dentro do proceso de aprendizaxe para que así poidamos tomar medidas de 
corrección e reforzo.  
De todas estas actividades farase un seguimento do alumnado que se reflectirá no caderno do 
profesor.  
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Ao longo do curso haberá tres avaliacións, é dicir, tres probas escritas, nas que se irán incorporando 
os coñecementos impartidos en cada unha delas, dende a primeira á terceira. Quere dicir que o 
traballado dende principios de curso estará con eles e elas ata a terceira avaliación.  
Non haberá recuperacións, xa que cada avaliación superada supón, xa que logo, a superación da 
anterior.  
Serán tres avaliacións e a terceira contemplarase como o exame final, sen posibilidade de 
recuperación.  
 
-Na primeira avaliación entrarán todos os contidos dos temas dados ata ese momento e o alumnado 
deberá ser capaz de desenvolvelos, explicalos, esquematizalos, responder con precisión as preguntas 
formuladas e sintetizalas correctamente. 
-Na segunda avaliación, ademais dos contidos específicos dos temas correspondentes (que o 
alumnado ten que ser capaz de desenvolver, explicar, sintetizar, esquematizar e responder con precisión 
as preguntas formuladas), no exame preguntaranse tamén contidos conceptuais  da primeira avaliación.  
-Na terceira avaliación, ademais dos contidos da 1ª e 2ª avaliacións (que o alumnado ten que ser capaz 
de desenvolver, explicar, sintetizar, esquematizar e responder con precisión as preguntas formuladas), 
o alumnado examinarase dos temas dados neste último treito de curso.  
 
Os contidos das tres avaliacións estarán relacionados cos Bloques de funcionamento da lingua, lingua 
e sociedade e educación literaria, xa que o bloque de expresión escrita e oral serán avaliados ao longo 
do curso a través dos diferentes proxectos e traballos realizados polo alumnado.  
En todas as probas escritas – nos tres exames de avaliación- aparecerá ao lado de cada pregunta a súa 
puntuación. O exame terá un peso do 80% da nota, xa que o 20% restante será a suma das 
cualificacións que o alumno ou alumna obteña nos diferentes instrumentos marcados nesta 
programación.  
As preguntas estarán relacionadas cos contidos traballados e haberá cuestións teóricas e  prácticas.  
Nos exames puntuarase a coherencia, cohesión, adecuación e gramaticalidade coa que o alumno ou 
alumna respondeu.  
Para cualificar a gramaticalidade dos textos escritos seguirase o seguinte criterio:  
Erros graves na expresión escrita da lingua ( rexistro de lingua inadecuado, presentación e 
organización inconexas das respostas, erros ortográficos e de puntuación)  serán penalizados 
con 0,2 décimas ata chegar a un máximo de 2 puntos.  
 
Cando un alumno ou alumna obteña unha cualificación igual ou superior a 5 ( é dicir, que se sitúa 
na rúbrica PROGRESA)  considerarase aprobado/a, e se a nota é inferior a 5 considerarase que non 
supera a materia porque PRECISA APOIO. Dado que a cualificación trimestral corresponde a unha 
ponderación conxunta de todas as observacións realizadas, o suspenso afectará a todo o contido do 
trimestre, e en ningún caso a unha soa das súas partes. Ante isto queda claro que se a cualificación é 
negativa na terceira avaliación ( exame final) amosará que o alumno ou a alumna non foi quen de superar 
esta materia e  terá a oportunidade de presentarse na convocatoria extraordinaria.  
 
Avaliación extraordinaria: só se cualificará o exame realizado, que incluirá cuestións sobre calquera 
aspecto ou contido traballados no curso relacionados cos bloques de funcionamento da lingua, lingua e 
sociedade e educación literaria.  
 
Esta proba será valorada entre 0 e 10 puntos.  E seguirá os mesmos criterios de corrección que as 
citadas anteriormente, lembrando que : 
Erros graves na expresión escrita da lingua ( rexistro de lingua inadecuado, presentación e 
organización inconexas das respostas, erros ortográficos e de puntuación)  serán penalizados 
con 0,2 décimas ata chegar a un máximo de 2 puntos.  
 
6.1.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  
Este departamento decide aplicar os seguintes criterios á hora de achegar a cualificación final do alumno 
ou alumna. (O desenvolvemento dos instrumentos que se toman como referencia para as porcentaxes, 
xa están desenvoltos no epígrafe 6 desta programación.) 
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Porcentaxes que se terán en conta á hora da avaliación:  
1. Aprender a aprender e a respectar  
2. Traballo en grupo  
3. Traballo individual  
4. Proba oral  
5. Proba escrita  

5% 
5% 
5% 
5% 
80% 

 
Para superar as diferentes avaliacións, o alumno ou alumna deberá obter unha cualificación de 5 ( é dicir 
estar na rúbrica de PROGRESA)  tendo en conta que:  

- A proba escrita –exame- ponderará un 80% da nota final. Este exame será puntuado sobre 10. O 
alumnado saberá que só con realizar unha operación matemática obterá a puntuación desta proba, deste 
instrumento, para a súa cualificación “relativa”. É dicir: se o alumno ou alumna obtén unha nota de 6,5 
puntos no exame, que puntúa sobre 10 puntos, a nota definitiva obteraa realizando esta operación: 
6,5x8:10= 5,2 puntos. Os contidos das tres avaliacións estarán relacionados cos Bloques de 
funcionamento da lingua, lingua e sociedade e educación literaria.  

- A proba oral ponderará 5%, é dicir, poderase sumar 0,5 puntos á nota final da avaliación, sempre que 
todos os instrumentos que se observan sexan avaliados pola docente como favorables.  

- Traballo individual ponderará 5%, é dicir, poderase sumar 0,5 puntos á nota final da avaliación, sempre 
que todos os instrumentos que se observan sexan avaliados pola docente como favorables.  

- Traballo en grupo ponderará 5%, é dicir, poderase sumar 0,5 puntos á nota final da avaliación, sempre 
que todos os instrumentos que se observan sexan avaliados pola docente como favorables.  

- Aprender a aprender e a respectar ponderará 5%, é dicir, poderase sumar 0,5 puntos á nota final da 
avaliación, sempre que todos os instrumentos que se observan sexan avaliados pola docente como 
favorables.  

- A utilización probada de algún tipo de axuda non permitida expresamente (léase consultar 
chuletas clásicas ou na súa modalidade máis avanzada tecnoloxicamente, copiar dos 
compañeiros, etc…) suporá suspender a avaliación trimestral de forma automática. 
 
A nota final será a suma das notas obtidas en todos os apartados anteriores, sempre que non 
haxa nalgún destes unha cualificación que indique un comportamento inapropiado  do alumno 
ou alumna ou un abandono de materia, en cuxo caso o alumno ou a alumna poden ser avaliados 
negativamente. 
 
OBSERVACIÓNS: 
 
1ª- Atendendo a que o currículo da Educación Secundaria para as persoas adultas intenta dar 
resposta axeitada ás súas necesidades, e sabendo que se trata dun currículo flexible, é necesario 
deixar constancia da posible modificación desta programación, sempre que a realidade do 
alumnado  así o demande. 
 

METODOLOXÍA EXCEPCIONAL 

MODALIDADE PRESENCIAL 

Todo o exposto con anterioridade. 

 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: Afastamento e docencia nos domicilios familiares. 

Nesta situación, se se teñen que suspender ocasionalmente as clases presenciais, reducir a súa 

duración ou atender posibles confinamentos domiciliarios ou corentenas, a docencia desenvolverase 

utilizando os medios que dispoñan as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional e así mesmo a aula virtual do centro e os correos electrónicos para o que 

previsiblemente será necesario e fundamental que o alumnado dispoña dun acceso sen restricións a 

un ordenador, tableta ou teléfono móbil, así como a una conexión de internet. 

En calquera caso, procurarase que o alumnado que se vexa afectado por esta medida poida seguir o 

ritmo normal das sesións de aula, que se impartirían igualmente a través da plataforma que habilite a 
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administración, tanto para os contidos, como para a realización e corrección das tarefas. 

De igual xeito, prestaríaselle atención a aquel alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe e 

faríase con eles un seguimento específico a través de titorías individualizadas e baixo a supervisión do 

departamento de  Orientación. 

A programación didáctica manterase integramente. 

 

MODALIDADE A DISTANCIA: Peche das instalacións. 

Nesta situación a docencia presencial substituirase íntegramente pola utilización dos medios (Aula 

Virtual, correos electrónicos, Cisco Webex, Microsoft Teams, etc.) que a Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional habilite adecuadamente para tal fin, para o que previsiblemente 

será necesario que el alumnado dispoña dun acceso sen restricións a un ordenador, unha tableta ou 

un teléfono móbil, así como a unha conexión a internet.  

En calquera caso, procurarase que o alumnado que se vexa afectado por esta medida poida seguir o 

ritmo normal das sesións de aula, que se impartirían igualmente a través da plataforma que habilite a 

administración, tanto para os contidos, como para a realización e corrección das tarefas. 

De igual xeito, prestaríaselle atención a aquel alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe e 

faríase con eles un seguimento específico a través de titorías individualizadas e baixo a supervisión do 

departamento de  Orientación. 

No caso de alumnado que presente problemas de conexión que lle impida seguir o desenvolvemento 

normal das ssesións de aula, este deberá comunicalo de inmediato ao seu profesorado titor para que 

se poidan tomar as medidas oportunas e buscar canles alternativas que permitan a continuación da 

súa aprendizaxe. 

A programación didáctica manterase integramente. 

 

Durante os primeiros días de curso académico o profesorado titor, o equipo docente e o equipo 

directivo avaliarán xunto coas familias do alumnado as ferramentas de que se dispoñen para que en 

caso dun posible confinamento/corentena TODO  o alumnado dispoña deses soportes. 

 

SISTEMA DE AVALIACIÓN 

MODALIDADE PRESENCIAL 

Segundo a Programación. 

 

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: Afastamento e docencia nos domicilios familiares. 

Valoraranse as probas e traballos realizados  xunto coas clases presenciais e mediante probas e 

traballos telemáticos a través dos medios (Aula Virtual, Cisco Webex, Microsoft Teams, correos 

electrónicos etc.) que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional habilite 

adecuadamente para tal fin. 

Manterase a obtención da nota da avaliación a partir de dúas notas parciais das que se fará media. De 

ter feito algún exame presencial conservarase esa nota e a media faríase cunha nota que sería o 

resultado dos traballos e tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían 

avaliados do 1 ao 10 cada un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa 

no prazo requirido ou de que fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería 

un 0 nesa tarefa. 

De non ter feito ningún exame presencial, a nota resultante sería a media das notas dos traballos e 

tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían avaliados do 1 ao 10 cada 

un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no prazo requirido ou de que 

fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 nesa tarefa. 

Así mesmo, a non asistencia do alumno ou da alumna por causas xustificadas a cada unha das 

sesións de aula que se impartan telematicamente suporá 0,25 menos na súa nota final de avaliación, 
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ata un máximo de 3 puntos. 

 

MODALIDADE A DISTANCIA: Peche dos centros docentes 

Valoraranse as probas e traballos realizados  xunto coas clases presenciais e mediante probas e 

traballos telemáticos a través dos medios (Aula Virtual, Cisco Webex, Microsoft Teams, correos 

electrónicos etc.) que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional habilite 

adecuadamente para tal fin. 

Manterase a obtención da nota da avaliación a partir de dúas notas parciais das que se fará media. De 

ter feito algún exame presencial conservarase esa nota e a media faríase cunha nota que sería o 

resultado dos traballos e tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían 

avaliados do 1 ao 10 cada un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa 

no prazo requirido ou de que fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería 

un 0 nesa tarefa. 

De non ter feito ningún exame presencial, a nota resultante sería a media das notas dos traballos e 

tarefas ou probas realizados polo alumnado desde a súa casa e que serían avaliados do 1 ao 10 cada 

un. No suposto de que o alumnado non entregase algún traballo ou tarefa no prazo requirido ou de que 

fose copiado dun compañeiro ou dunha compañeira ou doutro lugar, tería un 0 nesa tarefa. 

Así mesmo, a non asistencia do alumno ou da alumna por causas xustificadas a cada unha das 

sesións de aula que se impartan telematicamente suporá 0,25 menos na súa nota final de avaliación, 

ata un máximo de 3 puntos. 

 
 
 
A xefa do Departamento de Lingua galega e Literatura, Mª Dolores Alvariño Varela 
 
  
 
 
 
As Pontes de García Rodríguez, 13 de marzo de 2023 


