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9.4. 4º ESO 

9.5. 1º BAC 

9.6. 2º BAC 

1. Profesorado e ámbito docente do Departamento. Cargos, compoñentes e 

distribución de materias 

 
PATRICIA CLAVO RIVERA 

Lingua 3º ESO A,B, C 

Lingua 4º ESO  A, B 

Titoría 3º ESO  
Xefatura Departamento 

 
9 h 

6 h 

3 h 

3h  

         Total  18h 

Mª TAMARA RIAL MONTES 

Lingua 1º ESO A, B,C 

Reforzo de Lingua Galega 2º ESO 

Lingua 2º BAC A 

Titoría 1º ESO  

 

12 h 

4 h 

3 h 

3 h 

         Total 19 h 

EVA GARCÍA FERNÁNDEZ 

Lingua 2º ESO  A,B,C 

Lingua 1º BAC A 

Reforzo de Lingua Galega 1º ESO 

Titoría 2º ESO  

 
9 h 

3 h 

4 h 

 
        Total 18 h 

Reunión de Departamento Venres 11,20h 

Alumnado de 1º e 2º ESO con Necesidades Específicas de Apoio Educativo que se coñecen no inicio do curso.  

Isto é unicamente unha previsión. Unha vez feita a avaliación inicial, pode haber variacións, que tamén se 

poderán producir ao longo do curso. 

Na programación, nas epígrafes correspondentes, xa se especifica o traballo que se fai con este alumnado. 
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2.Marco normativo. 

Esta programación elabórase de acordo co seguinte marco normativo: 

ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes 

sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, 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. E Corrección de erros á esta Resolución (DOG do 20 de xuño de 

2019). 

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, 29-062015). 

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). 

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). 
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3.Obxectivos  

3.1. OBXECTIVOS XERAIS DA AREA DE LINGUA GALEGA NA SECUNDARIA. 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas 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, 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.  
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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 

danosa 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. 
 

3.2. OBXECTIVOS DA ETAPA PARA BACHARELATO. 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que os facultan para desenvolver funcións sociais e 

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á 

educación superior. Contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como 

polos dereitos humanos, que fomente a co-responsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa 

e favoreza a sustentabilidade. 

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

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e 

sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou 

social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

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

principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias 

da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, 

así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, 

con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e 

hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e 

mellora no contexto dun mundo globalizado. 

4. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave. 

A materia de Lingua Galega e Literatura contribúe dun xeito decisivo ao desenvolvemento de todos os 

aspectos que conforman a competencia en comunicación lingüística. Esta competencia refírese á utilización da 

linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, 

das emocións e da conduta. Ademais de ser a vía de coñecemento e contacto coa diversidade cultural.  
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A lingua é unha das ferramentas fundamentais que vai utilizar o alumnado para relacionarse na sociedade, 

para adquirir novos coñecementos e entender a realidade, para analizar criticamente a información, para xerar e 

difundir ideas ou opinións e mais para expresar a súa afectividade e regular as emocións.  

As habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada (escoitar, expoñer, dialogar, ler, escribir, 

comprender, saber comunicar) e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de observación son capacidades 

que se transfiren e aplican á aprendizaxe doutras linguas, o cal contribúe á súa vez a acrecentar a competencia 

sobre o uso da linguaxe en xeral.  

Dado que a materia de lingua e literatura se orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso pleno da 

lingua nun amplo abano de contextos, é evidente que constitúe o ámbito privilexiado para o progreso da 

competencia en comunicación lingüística (CCL) en toda a súa extensión: 

  

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

• Manter unha actitude favorable cara á lectura.  

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor…  

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 

comunicativas.  

Ademais de contribuír dun xeito decisivo ao desenvolvemento da competencia comunicativa, a área de 

Lingua e Literatura Galega garda relación coas outras competencias básicas:  

Competencia dixital (CD)  

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante 

e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un novo modo de comunicación cuxo ámbito 

haberá que adestrar de maneira sistemática. A produción de procesos comunicativos eficaces nos que se 

empregan os contidos propios da materia é un piar esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos 

alumnos e alumnas. Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:  

• Empregar distintas fontes para a busca de información.  

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.  

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.  

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  
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• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.  

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan desde a área 

o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos sobre as manifestacións 

literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo literario... fan desta área unha canle 

perfecta para adestrar a competencia:   

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu desenvolvemento.  

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética no 

ámbito cotián.  

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o 

desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para chegar a consensos, establecer e 

cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das normas de comunicación, pódese adestrar en Lingua 

Galega e Literatura esta competencia. Por outra parte, a contextualización da comunicación lingüística e literaria 

propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta competencia. Para iso, 

adestraremos os seguintes descritores:  

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e 

identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha 

constitución.  

• Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución 

de conflitos.  

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos.  

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  



 

- 10 - 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto 

educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento de habilidades persoais para 

emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No 

propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles 

permitan superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. Os descritores que 

priorizaremos son:  

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.  

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.  

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.  

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.  

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  

Aprender a aprender (CAA) 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se 

recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, Lingua 

Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos cognitivos e a 

adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos. Trabállanse 

fundamentalmente os seguintes descritores:  

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións executivas…  

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. • Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe.  

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...  

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios.  

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.  
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5. Contidos asignados ao departamento de lingua galega 

 
Dadas as actuais circunstancias derivadas da pandemia, os Departamentos de Lingua e Literatura Galega e o de 

Lengua y Literatura Española, acordamos repartir os contidos comúns para  evitar a repetición de contidos neste 
curso que, por mor do protocolo sanitario, suporá a redución do tempo das sesión lectivas.  

Así, tanto para Secundaria coma para 1º Bacharelato, este  Departamento centrarase nos bloques:  
1. Comunicación 

2. Tipoloxía Textual 

3. Sociolingüística 

4. Morfoloxía  

E o Departamento Lingua Española encargarase dos bloques:  

1. Xéneros Literarios 

2. Linguaxe Literaria 

3. Sintaxe 

4. Semántica 

 

6.Concrecións metodolóxicas. Materiais e recursos didácticos. 

Debemos achegarnos ao ensino da lingua galega, como lingua primeira de parte do alumnado, dende a 

aprendizaxe natural, baseada no que saben e empregan, na reflexión sobre o que aprenden e na asunción do 

aprendido para a súa aplicación. Mais cómpre ter en conta que a adquisición de novas habilidades debe ir paralela 

ao mantemento e activación das aprendidas polo que, tanto para a secuenciación dos contidos como para o 

proceso de ensino-aprendizaxe da materia, trataremos de avanzar reforzando e ampliando as competencias 

adquiridas con anterioridade. 

A lingua é a ferramenta esencial do alumnado para a súa relación co medio, para a adquisición de novos 

coñecementos e para a súa expresión e capacidade de análise crítica. Así, o discurso e as propiedades textuais 

deben ser os elementos centrais no bloque de funcionamento da lingua e na adquisición da competencia 

comunicativa. Tamén a oralidade e as competencias activas serán o punto de partida no noso proceso de ensino-

aprendizaxe.  

Na nosa materia debemos garantir, ademais da aprendizaxe da lingua, un tratamento da literatura galega 

baseado no gusto pola lectura, na capacitación comunicativa e formación de individuos críticos, nun achegamento 



 

- 12 - 

á lectura como fonte de pracer e enriquecemento persoal e como manifestación dunha cultura propia e 

diferenciada. Mais tamén, fronte á conciencia de suxeitos literarios pasivos, receptores de mensaxes literarias, no 

noso proxecto prestamos especial atención á creación literaria. Fomentaremos a potencia literaria do alumnado 

motivando a escrita e integrando o coñecemento sobre as etapas, autores e obras, coa creación literaria en 

soportes tradicionais e dixitais.  

Boa parte da importancia da lingua na educación radica en que todas as materias precisan dela, tanto na 

adquisición como na transmisión de coñecemento. O ensino da lingua galega debe ser tarefa compartida por todo 

o equipo educativo. Debemos afondar na coordinación interdepartamental nun marco de referencia común que 

vertebre a aprendizaxe e reflexión sobre as distintas linguas, así como na concepción do plurilingüismo como 

expresión de riqueza cultural. Mais existen moitos outros contextos, como os medios de comunicación, as 

ferramentas dixitais etc., onde se produce tamén a aprendizaxe da lingua galega. Sendo conscientes da influencia 

que estes mecanismos exercen sobre o alumnado, é impensable un concepto educativo que non contemple unha 

adecuación da competencia comunicativa aos novos eidos da tecnoloxía e da comunicación. 

Por outra banda, traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento e o alumnado adquire un maior grao de protagonismo.  

A materia de Lingua Galega e Literatura é unha das denominadas instrumentais, polo que no traballo de aula 

o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de obxectivos curriculares a través dos contidos 

de currículo e o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos e alumnas noutras 

áreas.  

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación que son, obviamente, 

extrapolables a outras áreas e contextos de aprendizaxes.  

Nalgúns aspectos da materia, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de comunicación 

entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en grupo colaborativo achega, 

ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha 

plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.  

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes no 

alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os 

alumnos e as alumnas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o 

desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.  

Na materia de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a aplicación dos 

conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas 
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competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en situacións 

cotiás e próximas aos alumnos e alumnas.  

En definitiva, os principios ou criterios metodolóxicos que fundamentan e animan o proceso de ensino-

aprendizaxe na área de Lingua Galega e Literatura concrétanse nos seguintes: 

 A comunicación (falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras; sobre o mundo) como motor do 

pensamento e das reflexións e como porta de acceso ao coñecemento. 

 Exercitación da comprensión e produción. Dado que estes procesos son inseparables da comunicación oral e 

escrita, a metodoloxía para a materia propicia e necesita da realización de actividades moi vinculadas ao 

cognitivo: busca da idea central, xerarquización de ideas, organización lóxica do discurso, etc. 

 Competencia lingüística na materia que permitirá ao alumnado intervir no discurso e actuar con coñecemento. 

O coñecemento formal debe poñerse ó servizo da mellora das habilidades comunicativas. 

 Adquisición das formas, estruturas e regras realízase mediante a reflexión e indución sobre os usos 

contextualizados e ten que redundar no perfeccionamento destes. Daquela, a unidade lingüística fundamental 

terá que ser o discurso e as propiedades textuais converteranse nun dos piares do bloque de funcionamento da 

lingua. 

 Sistematizar o funcionamento da lingua, de maneira progresiva ao longo das etapas educativa.  

 Garantir un coñecemento reflexivo e práctico do idioma que leve o alumnado a sentirse seguro para usalo con 

propiedade en calquera situación, mais tamén debe contribuír á comprensión e á valoración da realidade 

plurilingüe en que nos movemos e á superación dos prexuízos que bloquean o uso do galego en determinados 

contextos ou con determinadas persoas, encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso 

de minorización que sofre. 

 Fomentar a creatividade.  

 Capacitación comunicativa do alumnado proporcionándolle modelos de lingua apropiados e creativos nos que 

prime a dimensión estética, pero tamén se debe erixir como fonte de pracer e de enriquecemento persoal e 

como manifestación dunha cultura diferenciada. 
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 Fomentar o hábito de ler e o pracer como lector/a. O coñecemento, dominio e adquisición da lingua atopa na 

lectura un dos seus mellores instrumentos. Así, é necesario animar e predispoñer o alumnado cara á lectura. 

 Mellorar o gusto pola lectura, debe contribuír a mellorar a capacidade de comprensión e interpretación de 

mensaxes escritas e a formar o espírito crítico do alumnado. 

 Prestar especial atención na oralidade e nas competencias activas. 

Para a realización das tarefas, o alumnado poderá traballar de modo individual, por parellas ou en equipos, 

segundo a finalidade das actividades a facer. Así mesmo, en atención á diversidade, o alumnado contará co apoio 

dentro ou fóra da aula doutro/a profesor/a, ademais do de aula. Se sae fóra da aula, poderá ser atendido 

individualmente ou en grupos pequenos. 

Os materiais e recursos didácticos que o profesorado desta área empregará no proceso de ensinanza-

aprendizaxe han de: 

1. Axeitarse aos contidos establecidos no PEC e no PCC do ciclo correspondente. 

2. Expoñer os contidos de xeito claro, conciso e organizado mediante unha linguaxe adecuada ao nivel 

académico ao que vai dirixido ese material. 

3. Traballar as distintas destrezas vinculadas coa materia de lingua e literatura galegas (lecto-escritura 

correcta, lectura comprensiva, coherencia expositiva, secuenciación e organización de ideas...). 

4. Incluír variedade de contidos, tanto lingüísticos como literarios. 

5. Servir, principalmente, para fomentar o traballo en grupo. 

6. Empregar unha linguaxe non sexista. 

7. Non ser discriminatorio en relación cos distintos grupos, minorías ou clases sociais. 

8. Favorecer a comunicación entre alumnos/as e entre estes co profesor. 

En concreto, empregaranse os seguintes recursos materiais: 

Recursos didácticos. 

a) Libros de texto 

 Secundaria: Lingua e Literatura 1º, 2º, 3º, 4º ESO, Editorial Anaya 

 Plataforma Edixgal: en 1º da ESO usarase a editorial aula Planeta 

 Bacharelato: Lingua Galega e Literatura 1º e 2º BAC, Ed. Anaya 
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b) Libros de lectura:  

Ao inicio de cada avaliación propoñerase un libro de lectura obrigatoria (que en 2º de bacharelato poden ser 

máis), e outros de lectura voluntaria. A finalidade é fundamentalmente animar o alumnado a ler en galego, de aí a 

diversidade de lecturas.  

As lecturas poderán ser modificadas a criterio do profesorado, tendo en conta as capacidades e intereses do 

alumnado, sobre todo, do alumnado con NEE, ou diferentes circunstancias que poden darse ao longo do curso 

(como, por ex., a presenza no centro dun autor ou autora non previsto/a,...). 

1º ESO NÚÑEZ SINGALA, Manuel: O achado do castro. Galaxia. 

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín: As flores radioactivas. Xerais. 

MACEIRAS, Andrea: Conta nove estrelas. Xerais. 

CAJARAVILLE ARAÚJO, Héctor: Denébola a Roxa. Baía Edicións. 

REIMÓNDEZ, María: Usha. Edicións Xerais. 

ALONSO, Fran: Cidades. Xerais. (poesía) 

CASALDERREY, Fina: Prohibido casar, papá!. Galaxia. 

COSTAS, Ledicia: A balada dos unicornios. Xerais. 

P. DOCAMPO, X.: O misterio das badaladas. Xerais 

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín: Contos por palabras. Xerais 

MEIXIDE, Carlos: Ons. 

RIBEIRO TOBIO, Elvira: Palabras brancas. Xerais. (poesía) 

2º ESO Os nenos da varíola, M. Solar 

O corazón de Xúpiter, L. Costas 

Trece anos de Branca, A.Fdez. Paz 

3º ESO Michel Tournier, Venres ou a vida salvaxe 

C. Reigosa, Pepa a loba 

Rocío Leira, Tres, catorce, dezaseis 

4º ESO Selección de relatos das diferentes etapas da literatura galega do s. 

XX 

X. Durán, A raíña Galega 

Núñez Singala, Comedia bífida 

C. Casares, Ilustrísima 

1º BAC Blanco Amor: A esmorga 
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As horas roubadas, María Solar 

O sol do verán, C.Casares 

2º BAC 
(lecturas 

voluntarias) 

Celso Emilio Ferreiro, Longa noite de pedra 

Uxío Novoneyra, Os eidos. O libro do Courel. 

Xosé Luís Méndez Ferrín, Con pólvora e magnolias 

Álvaro Cunqueiro, Herba aquí ou acolá 

Lois Pereiro, Poesía última de amor e enfermidade 

Lupe Gómez, Pornografía 

Emma Pedreira, Libro das mentiras 

Estíbaliz Espinosa, Curiosidade 

Marta Dacosta, Na casa da avoa 

Olga Novo, A cousa vermella 

AMEIXEIRAS, Diego: Dime algo sucio. Xerais 

AMEIXEIRAS, Diego: Conduce rápido. Xerais 

BLANCO AMOR, Eduardo: A esmorga. Galaxia. 

DE TORO, Suso: Trece badaladas. Xerais 

LADO, María: Oso, mamá, si ? Xerais. (poesía) 

NAVAZA, Gonzalo: Erros e Tánatos. 

PEREIRO, Lois: Poesía última de amor e enfermidade. Edicións 

Positivas. 

YÁÑEZ, Antía: Senlleiras. Galaxia. 

 

 

Das lecturas voluntarias pódense escoller ata dous libros diferentes en cada avaliación, pudendo obter ata 0,5 p 

que se sumarían á nota da avaliación sempre que esta non sexa inferior a un 5. 

Outro material complementario:  

 Biblioteca do centro e de aula. 

 Recursos que se poidan obter coas TIC: 

 Páxinas de distintas webs, blogs, audios, vídeos... que conteñen exercicios, propostas para buscar 

información, seleccionala, analizala e extraer as conclusións pertinentes: 
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https://linguakit.com/gl/ https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-

salgueiro/ http://napuntadalingua.rosasalgueiro.com/lingua.htm 

http://www.blogoteca.com/profesgalegas/ 

http://www.aelg.org/PalabraAudiovisual/ http://consellodacultura.gal/ 

http://www.ghastaspista.com/historia/  

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/indice.htm 

http://www.linguagalega.org/lingua/lingua.html  

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1296813709/contido/Galego/indice.htm 

https://gl.wikibooks.org/wiki/Curso_de_lingua_galega http://www.xente.mundo-r.com/anvi/  

https://gl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Curso_de_lingua_galega 

http://atallolongo.blogspot.com.es/p/lingua-1-bac.html  

 Mapas conceptuais dos contidos que vaian ser presentados ou revisados para a súa posterior avaliación. 

 Arquivos de audio e vídeo para traballar a comprensión e expresión oral, escrita e mesmo literaria.  

 Bibliotecas virtuais que esixan un elemental manexo.  

 Textos específicos fotocopiados. 

 Recursos fotocopiables con actividades de reforzo e ampliación e lecturas. 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Fragmentos de obras literarias (narrativa, escolmas poéticas, textos dramáticos...). 

 Gramáticas e dicionarios. 

 Encontros con escritores e escritoras para falar sobre as obras lidas. 

 Asistencia a conferencias ou debates. 

 Asistencia a proxeccións de cine, representacións teatrais relacionadas coa cultura galega, roteiros literarios, 

visitas a museos, etc. 

 

 

 

7.Instrumentos e procedementos de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
Dado que a avaliación debe estar integrada no proceso de ensino-aprendizaxe, terá que desenvolverse de forma 

continua, facilitando información sobre todos os compoñentes do proceso e das relacións que se establecen entre 

eles, cómpre distinguirmos tres momentos na avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe: 

 

https://linguakit.com/gl/
https://linguakit.com/gl/
https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-salgueiro/
https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-salgueiro/
https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-salgueiro/
https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-salgueiro/
http://napuntadalingua.rosasalgueiro.com/lingua.htm
http://napuntadalingua.rosasalgueiro.com/lingua.htm
http://www.blogoteca.com/profesgalegas/
http://www.blogoteca.com/profesgalegas/
http://www.aelg.org/PalabraAudiovisual/
http://www.aelg.org/PalabraAudiovisual/
http://consellodacultura.gal/
http://consellodacultura.gal/
http://www.ghastaspista.com/historia/
http://www.ghastaspista.com/historia/
http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/indice.htm
http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/indice.htm
http://www.linguagalega.org/lingua/lingua.html
http://www.linguagalega.org/lingua/lingua.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1296813709/contido/Galego/indice.htm
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1296813709/contido/Galego/indice.htm
https://gl.wikibooks.org/wiki/Curso_de_lingua_galega
https://gl.wikibooks.org/wiki/Curso_de_lingua_galega
http://www.xente.mundo-r.com/anvi/
http://www.xente.mundo-r.com/anvi/
https://gl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Curso_de_lingua_galega
https://gl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Curso_de_lingua_galega
http://atallolongo.blogspot.com.es/p/lingua-1-bac.html
http://atallolongo.blogspot.com.es/p/lingua-1-bac.html
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7.1.Instrumentos de avaliación: 

Ao longo das actividades, traballos ou probas que se fagan en cada unidade didáctica ou bloque, o profesorado, 

mediante observacións e análise do traballo do alumnado, rexistrará información detallada sobre o grao de 

adquisición das competencias de cada alumno/a. 

 Actividades e exercicios (de enfoque, de ampliación e de síntese) que se realicen ao longo de cada trimestre. 

Estas actividades realizadas no caderno de clase e/ou en fichas de traballo serán do mesmo tipo que as que se 

pedirán nas probas e controis escritos. 

 Caderno de clase: Terá especial relevancia no primeiro ciclo da ESO e recollerá todas as actividades de grupo 

ou individuais. Pediráselle ao alumnado cando o profesorado o considere oportuno. O alumnado deberá levar o 

caderno ao día, e corrixir ou completar as actividades, se procede, despois das postas en común. 

 Traballos escritos a man ou en soporte multimedia que poderán ser dos seguintes tipos: 

-Redacción de textos. 

-Traballos monográficos, individuais ou en grupo. 

-Traballos de investigación. 

-Informes sobre actividades ou saídas. 

-Comentarios de texto. 

-Comentarios sobre lecturas voluntarias. 

 Probas escritas e orais: 

Por avaliación, realizaranse, en principio, dúas probas escritas (a criterio do profesorado e segundo a marcha do 

grupo correspondente) dos contidos relativos aos bloques II (Comunicación escrita), III (Funcionamento da lingua) 

e  V (Lingua e sociedade), que atenderán principalmente a conceptos e procedementos relacionados coas 

competencias en comunicación lingüística, social e cívica e a conciencia e expresións culturais (CCL, CSC e CCEC).  

As probas poderán constar de: 

-Comprensión e análise de textos (contido, forma, morfoloxía, léxico...). 

-Comentarios de textos, libres ou guiados. 

-Realización de esquemas ou resumos. 

-Exposición de temas. 

-Exercicios de ortografía, morfoloxía ou léxico. 

-Redacción de textos. 
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-Preguntas onde o alumnado deberá expoñer con lóxica e coherencia a súa valoración ou opinión persoal e 

/ou propoñerá solucións a un problema presentado. 

 Os contidos do bloque I (Comunicación oral) avaliaranse mediante unha ou dúas probas orais (a criterio do 

profesorado) en cada avaliación e tamén a través da observación directa na aula. As probas serán de expresión 

e de comprensión orais. Pódense incluír audicións, lecturas en voz alta, exposicións, debates, dramatizacións... 

E valoraranse tanto as intervencións espontáneas coma as planificadas. 

 Unha proba (escrita ou oral) por avaliación sobre os diferentes libros de lectura obrigatoria (un como mínimo 

por avaliación) que serán fixados ao inicio de cada trimestre. 

 Controis orais sobre os libros de lectura voluntaria. Avaliarase ata dúas lecturas por trimestre en secundaria e 

en 1º de bacharelato. 

 Exposicións orais: poderán ser propostas polo profesorado coa finalidade de avaliar a capacidade oratoria e o 

uso e corrección oral da lingua. 

 Actitude e traballo persoal: valorarase a asistencia, interese, atención, participación, o traballo individual e en 

equipo, a actitude positiva cara á aprendizaxe da lingua, cara aos/compañeiros/as, cara ao profesorado ... 

durante as actividades na aula ou fóra dela, así como a puntualidade na entrega dos traballos e o coidado e 

respecto do material de clase ou do de aulas específicas. Serán avaliables pola observación directa e diaria da 

profesora, ou por rexistros de observación, que se terán en conta nos bloques I e II. 

 Corrección escrita: En toda produción escrita (exames e traballos) teranse en conta as normas de presentación 

dos textos escritos, de maneira que se valorarán negativamente os erros na presentación, ortografía, 

adecuación, coherencia ou cohesión. Tamén poderán baixar a nota a mala puntuación e a mala redacción, así 

como a expresión caótica de ideas. Descontarase 0,1 por erro cometido, ata 1 punto no 1º ciclo de ESO e 1,5 

no 2º ciclo de ESO. En bacharelato séguense os criterios de corrección das ABAU, e especifícanse nesta 

programación máis adiante. 

Así, a nota obtida polo alumno ou alumna nas probas escritas e de lectura verase alterada se este ou esta 

conta con notas negativas (relativas á actitude ou á non realización de actividades encomendadas). 

7.2. Procedementos e criterios de cualificación para secundaria. 
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O sistema de cualificación desenvolverase da seguinte maneira: 

  ESO 

  1º e 2º 3º e 4º 

Cualificación das 

avaliacións 

parciais 

 70%: Probas escritas  

(Vocabulario, ortografía, 

gramática, funcionamento 

da lingua, lingua e 

sociedade). 

 

10%: Lecturas 

 
10%: Actividades diarias, traballos de 

elaboración propia, caderno,... 

 

10%: Comunicación oral. 

 

70%: Probas escritas  

(Vocabulario, ortografía, 

gramática, funcionamento da  

lingua, lingua e sociedade, 

contidos literarios). 

 

10%: Lecturas 

 
10%: Actividades diarias, traballos de 

elaboración propia, caderno,... 

 

10%: Comunicación oral. 

Cualificación final 

 A nota final será a media da das tres 

avaliacións, aínda que a última 

avaliación computa o 40% da nota 

final. 

 

A nota final será a media da das tres 

avaliacións, aínda que a última avaliación 

computa o 40% da nota final. 

 

A participación activa na aula, o traballo diario, a puntual realización dos exercicios encomendados e a actitude 

positiva cara á aprendizaxe da lingua, avaliables pola observación directa e diaria do profesor/a, ou por rexistros 

de observación. 

En toda produción escrita (traballos, exames...), tanto nas avaliacións parciais como na Ordinaria ou na 

Extraordinaria de setembro, poderá descontarse ata 1 punto (en 1º e 2º da ESO) e ata 1,5 puntos (en 3º e 4º da 

ESO) por erros na presentación, ortografía, adecuación, coherencia ou cohesión, a razón de -0,1 por erro 

cometido. Tamén poderán baixar a nota a mala puntuación e a mala redacción, así como a expresión caótica de 

ideas. 
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O redondeo a puntos enteiros realizarase á alza ou á baixa (ao punto inmediatamente superior ou inferior) 

segundo a observación do profesor/a da constancia do traballo e a actitude diarias. 

No caso de que, durante a realización dunha proba, se sorprenda un alumno/a copiando, por calquera 

medio, ou colaborando activamente para que que un compañeiro/a copie, aplicaráselle nesa proba unha 

cualificación de 0 puntos.  

7.3. Recuperacións: 

Pese a ser avaliación continua, a realización de probas de recuperación por trimestre, xa que posibilitan a 

adecuada progresión ao longo do curso  

7.4. Avaliación final na educación secundaria obrigatoria: 

Atendendo ao establecido na 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, o alumnado da ESO contará cunha avaliación final que terá nun prazo aproximado de dúas semanas máis 

tarde que a terceira avaliación. A cualificación equivalerá, na meirande parte dos casos, á cualificación final (ver 

7.2.), coa excepción dos seguintes supostos:  

a) O alumnado que teña suspensa a materia tras a realización da media dos tres trimestres poderá recuperala na 

avaliación final. Para isto, realizará unha proba escrita da/s avaliación/s suspensa/s. A cualificación obtida 

nesta proba permitiralle a posibilidade de recuperar a parte correspondente ao 70% das probas escritas, xa que 

o restante 30% da cualificación (lectura, traballos, exposicións orais etc.) manteráselle das notas obtidas ao 

longo do curso. Deste xeito, a cualificación obtida nesta proba substituirá á dese 70% da avaliación 

correspondente e, con iso, realizarase o mesmo cálculo que o explicado no apartado 7.2. desta programación. 

b) O alumnado que teña a materia aprobada pero queira subir nota tamén poderá presentarse á devandita proba 

escrita. Nese caso, ao igual que as persoas suspensas, terán a opción de subir a nota dunha única avaliación ou 

de varias delas. O procedemento de obtención da cualificación final será o mesmo que o que acaba de 

describirse no apartado a).  

c) A totalidade do alumnado deberá realizar ao longo desas semanas as actividades dun boletín co que se 

traballará na aula a modo de reforzo e repaso para a preparación da proba final que acaba de describirse, 
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ademais de poder incluír actividades de ampliación. O traballo realizado durante esas semanas con este boletín 

poderá supoñer unha variación da cualificación final. 

Finalmente, convén aclarar que a realización da proba final descrita nos apartados a) e b) en ningún caso poderá 

prexudicar o alumnado, de xeito que se manterá a cualificación máis alta (ben a da proba final, ben a obtida 

durante o curso). 

 

7.5. Actividades, seguimento e avaliación das materias pendentes. 

o O alumnado de ESO que teña a materia de Lingua galega e literatura pendente realizará un caderno de 

actividades de recuperación e reforzo elaborado polo Departamento para cada materia e curso. Os exercicios 

están seleccionados para acadar os contidos mínimos, xa que os contidos esixibles son os mínimos do curso 

correspondente. 

No mes de outubro entregaráselle a cada alumno ou alumna coa materia pendente o caderno de actividades 

que lle corresponda.  

Faranse dous controis das actividades, unha no mes de xaneiro e outra no mes de abril, e teranse en conta 

as normas de presentación dos textos escritos: gramaticais, ortográficas e tipográficas 

No caso de que tivesen algunha dificultade na comprensión ou realización de ditas actividades, os membros 

deste departamento comprométense a axudalos ao longo do curso, na hora de clase, nos recreos ou nun 

momento que se acorde co alumnado.  

É fundamental o traballo no grupo de referencia pois, ao tratarse dunha lingua, a aprendizaxe realizada 

neste será de grande utilidade para a superación da materia pendente. 

Se non conseguen aprobar a área por parciais, o alumnado terá dereito a un exame final en maio e, de ser 

preciso, a unha proba extraordinaria en xuño.  

 O alumnado de 2º de bacharelato que teña a materia de Lingua galega e literatura I pendente realizará 

dúas probas sobre os contidos mínimos do curso pendente, unha no mes de xaneiro e outra no mes de abril. Cada 

proba puntuarase de 0 a 10 puntos. 

No caso de que os alumnos e alumnas tiveran algunha dificultade na preparación da materia, os membros 

deste departamento comprométense a axudalos ao longo do curso, na hora de clase, nos recreos ou nun 

momento que se acorde co alumnado.  
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É fundamental o traballo no grupo de referencia pois, ao tratarse dunha lingua, a aprendizaxe realizada 

neste será de grande utilidade para a superación da materia pendente. 

Se non conseguen aprobar a área por parciais, os alumnos e alumnas terán 

dereito a un exame final en maio e, de ser preciso, a unha proba extraordinaria en xuño, as dúas de 

características similares aos parciais. 
 
 
 
 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Dada a existencia de estudantes que manifesten dificultades e, ás veces, limitacións da súa capacidade para 

aprender as axudas pedagóxicas e as adaptacións curriculares constitúen as medidas adecuadas para garantir a 

atención educativa en cada caso. 

Na nosa materia, a atención á diversidade abórdase a través de: 

* Exercicios complementarios de gramática. Son exercicios, na súa maioría relacionados coa morfoloxía, que 

inciden nas habituais carencias que presenta o alumnado nesta etapa educativa e axudan a reforzar os 

coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores. A profesora poderá elixir entre eles os máis adecuados para 

os/as seus/súas alumnos/as e o número que estes haberán de realizar. A partir dos exercicios a profesora 

poderá analizar tamén os usos e expresións máis frecuentes do seu alumnado na súa lingua oral. 

* Exercicios de acentuación, léxico, morfosintaxe e semántica para que o/a alumno/a puntúe correctamente os 

seus exercicios; analice elementos lingüísticos tales como lexemas, prefixos, sufixos, etc.; atope erros léxicos e 

semánticos; busque significados no dicionario, etc. A profesora terá que decidir os máis convenientes para eles 

en función do grao de dificultade que estes presentan. 

* Lecturas significativas de obras coas anotacións oportunas e que serven de  complemento para abordar o 

traballo de lectura comprensiva, permitindo que faga resumos e sínteses, argumente a súa opinión sobre os 

temas expostos, etc. Tamén poden servir como pretexto para que a profesora lle pida que complete esta 

información a través doutros libros da biblioteca e expoña despois, oralmente, na clase, o resultado da súa 

investigación. 

* Propostas para debates, mesas redondas, etc. 

* Invitación a manexar Internet como axuda complementaria ao exposto en determinadas unidades. 

Isto supón:  
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I. A adaptación dos tempos e do ritmo ás necesidades individuais. 

II. A adecuación das actividades ás características individuais. 

III. Tentar que o alumnado se sinta motivado ou motivada para o que é de capital importancia traballar nun 

ambiente de distensión e confianza que o reforce e evite o cansazo e aburrimento.  

IV. Crear grupos de apoio entre compañeiros e compañeiras para unha participación. 

V. Diversificar o currículo mediante: 

- Fichas de reforzo e ampliación no caderno de Tratamento da diversidade. 

- Fichas de comprensión lectora e comentario en Lecturas complementarias. 

- Ficha do Material complementario para o desenvolvemento das competencias básicas. 
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Programacións Didácticas: Cursos 

Secundaria: SELECCIÓN DE EVIDENCIAS COMÚNS A TODA A SECUNDARIA 

 

1. Le con fluidez e atención un texto e analiza os elementos que lle son propios: 

2. Coñece e aplica nas intervencións orais, formais e espontáneas, un léxico rico e variado. 

3. Aplica correctamente as regras ortográficas do galego: uso de maiúsculas, acentuación, puntuación, ... 

4. Discrimina as diferentes unidades lingüísticas desde o punto de vista morfolóxico. 

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

e educativo. 

6. Elabora textos a partir dunhas pautas datas. 

7. Comprender a intención comunicativa dun texto e as súas características. 

8. Coñece as distintas situacións da lingua galega ao longo da súa historia. 

9. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas 

ou resumos. 

10. 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). 

11. Produce textos orais adecuados á situación comunicativa con coherencia, cohesión e corrección. 

12. 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. 

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

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

15. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

16. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 
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17. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, 

dicionarios electrónicos e correctores 

 

1º ESO 

Temporalización: 

A temporalización debe ser flexible para atender ás diferentes necesidades de cada alumno/a, co que marcaremos 
un tempo previsto que poderá sufrir alteracións, ou mesmo volta a contidos xa vistos se é necesaria unha revisión 

dos mesmos. 
1ª avaliación: Unidades 1, 2, 3, 4 

2ª avaliación: Unidades 5, 6, 7 

3ª avaliación: Unidades 8, 9, 10 

 

Obxectivos por unidades 
 

Márcanse en verde os obxectivos mínimos e en vermello aqueles dos que se prescindiría no caso dunha formación 
semipresencial ou a distancia. 

 
 

Unidade 1 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Mellorar a comprensión escrita. 

 Coñecer as pautas para redactar textos con cohesión e coherencia. 
 Identificar a categoría gramatical dunha palabra. 

 Aprender a pronunciar correctamente as letras do alfabeto galego. 
 Coñecer a variedade de linguas existentes no mundo. 
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 CONTIDOS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-Lectura comprensiva de 

diferentes textos. 

- Lectura en voz alta 

- Planificación e revisión do 

escrito, de forma guiada, 

para producir textos 

adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos 

gramaticalmente. 

- A fonética e a fonoloxía do 

galego 

- Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías 

gramaticais básicas así 

como a diferenza entre 

palabras flexivas e non 

flexivas. 

- A diversidade lingüística 

 

Aplicar técnicas de 

análise do contido e 

estratexias de lectura 

comprensiva. 

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en 

dicionarios, analiza a forma da palabra ou 

deduce o significado polo contexto. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Ler en voz alta con 

dicción, entoación e 

ritmo adecuados á 

situación comunicativa. 

LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os 

patróns fonéticos do galego. 
CCL 

Planificar, producir e 

revisar o escrito co fin 

de producir textos 

adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos 

gramaticalmente. 

LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro 

coloquial ou formal segundo o requira a 

situación comunicativa. CCL 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e 

discursivos esenciais para a cohesión das 
ideas: conectores textuais básicos, e 

concordancias dentro do sintagma 
nominal e dentro do sintagma verbal. 

CCL 

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

tipográficas. 
CCL 

CD 

Recoñecer e usar a 

fonética da lingua 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 

correctamente os fonemas propios da 
CCL 
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galega. lingua galega. CAA 

Recoñecer e explicar o 

uso das distintas 

categorías gramaticais, 

utilizar este 

coñecemento para 

distinguir erros e 

diferenciar as flexivas 

das non flexivas. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, utiliza 

este coñecemento para corrixir erros e 

distingue as flexivas das non flexivas. CCL 

CAA 

Valorar positivamente o 

plurilingüismo como 

expresión da riqueza 

cultural da 

humanidade. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan 

en Galicia. 

CCL 

 

 
Unidade 2 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Mellorar a comprensión escrita. 

 Coñecer as características da recensión dun libro, unha obra ou unha película. 
 Revisar o substantivo e o adxectivo. 

 Revisar as normas xerais de acentuación e a acentuación de ditongos e hiatos. 
 Coñecer as múltiples vantaxes do plurilingüismo e saber cal é a presenza do galego no mundo. 

 
- CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARES 

- DE APRENDIZAXEAVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-Lectura comprensiva 

-As recensións 

-A acentuación de hiatos e 

ditongos 

- O substantivo e o adxectivo 

- O plurilingüismo 

 

Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos 

analizados cos coñecementos propios, 

antes e despois da lectura. 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

Producir, en soporte impreso ou 

dixital, textos propios da vida 

educativa. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel 

ou dixital, textos descritivos, 

narrativos e expositivos propios da 

vida educativa, especialmente, 

resumos, exposicións sinxelas e 

conclusións sobre tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

CCL 

CD 

Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a 

corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

CCL 

Recoñecer e explicar o uso das 

distintas categorías gramaticais 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso 

das categorías gramaticais nos textos, 

utiliza este coñecemento para corrixir 

erros 

CCL 

CAA 

Coñecer algunhas das linguas 

que se falan en Europa. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se 

falan en Galicia. 

 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que 

forman parte da comunidade lusófona. 

CCL 
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Unidade 3 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Mellorar a comprensión escrita. 

 Dispor das estratexias para producir textos orais planificados. 
 Producir textos escritos en diferentes soportes 

 Distinguir os determinantes. 
 Coñecer os pares de palabras que levan acento diacrítico. 

 Aprender sobre as variedades lingüísticas da lingua galega. 
 

- CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-Lectura 

comprensiva 

-Estratexias coas 

TIC para producir 

textos orais 

-Estratexias para 

falar en público 

-Producir textos en 

Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de 

lectura comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese 

do contido: subliñados, esquemas e resumos. CCL, 

CAA 

Coñecer e aplicar, con axuda 

das TIC, as estratexias 

necesarias para realizar 

exposicións orais planificadas 

LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas 

presentacións máis claras e visualmente 

atractivas. 

CCL 

CD 

CSIEE 
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diferentes 

soportes 

-Determinantes 

-O acento diacrítico 

-As variedades 

lingüísticas do 

galego 

 

  

Aplicar técnicas e estratexias 

para falar en público 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os 

contidos de exposicións. 

 

LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos 

da linguaxe non verbal, manifesta autocontrol 

das emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con autoconfianza e seguridade. 

CCL, 

CSC, 

CAA, 

CSIEE 

Producir, en formato papel ou 

dixital, textos sinxelos propios 

da vida cotiá e das relacións 

sociais. 

LGB2.9.1. Produce textos propios das 

relacións sociais CCL 

CD 

Producir, en soporte impreso 

ou dixital, textos propios da 

vida educativa. 

 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou 

dixital, textos descritivos, narrativos e 

expositivos propios da vida educativa. 
CCL 

CD 

Usar, con progresiva 

autonomía, as TIC 

(procesadores de texto e 

correctores ortográficos) para 

planificar, revisar e mellorar a 

presentación dos escritos. 

 

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, 

as funcións básicas dun procesador de textos 

para organizar os contidos e mellorar a 

presentación. 
CCL 

CD 

Recoñecer e explicar o uso das 

distintas categorías 

gramaticais. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros. 
CCL 

CAA 
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Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección 

lingüística, gramatical e ortográfica dos 

textos. 

 

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións 

orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación. 

CCL 

Describir e analizar a situación 

sociolingüística de Galicia 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do estudo 

do seu contexto familiar e a do resto do 

alumnado. 

CCL 

Recoñecer e apreciar as 

variantes diatópicas do 

galego. 

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do 

galego como símbolo de riqueza lingüística e 

cultural. 

 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as 

variedades dialectais e utiliza os trazos 

propios da súa zona. 

 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes 

diatópicas do galego e clasifica producións 

lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 

pertencen. 

CCL 

CCEC 
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Unidade 4 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Mellorar a comprensión escrita. 

 Coñecer as pautas para intercambiar opinións dun xeito respectuoso. 
 Dispor das estratexias para achegar argumentos. 

 Distinguir os pronomes e revisar as normas de uso. 
 Recordar as normas de uso do b/v. 

 Saber o que é un prexuízo lingüístico. 
 

- CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIA CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-Lectura comprensiva 

- Escoita activa e crítica 

- Produción de discuros 

orais espontáneos 

- Os pronomes 

- O b/v 

- Os prexuízos lingüísticos 

 

 

  

Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de 

lectura comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e 

síntese do contido: subliñados, 

esquemas e resumos. 
CCL, 

CAA 

Coñecer e apreciar as normas 

de cortesía. 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas 

que rexen a cortesía na comunicación 

oral 
CCL 

CSC 

Identificar e contrastar o 

propósito comunicativo en 

textos orais dos medios de 

comunicación, analizar 

LGB1.4.1. Identifica a intención 

comunicativa, as ideas principais e as 

secundarias de programas informativos. CCL 
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criticamente os seus contidos 

e identificar prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos 

lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos ou discriminacións. CSC 

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 

CSC 

Participar activamente en 

situacións propias do ámbito 

educativo. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e 

coloquios do ámbito educativo, 
respectando as regras de interacción. 

CCL 

CSC 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non 

divaga e atende ás instrucións da 
persoa moderadora nos debates e 

coloquios. 

CCL 

CSC 

Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas 

da vida cotiá, de interese 

persoal ou social. 

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 

Recoñecer e explicar o uso 

das distintas categorías 

gramaticais. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, 

utiliza este coñecemento para corrixir 

erros. 

CCL 

CAA 
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Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a 

corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

CCL 

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 novos e 

vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu 

contorno. 

CCL 

CSC 

 
Unidade 5 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Mellorar a comprensión escrita. 

 Coñecer as estratexias para narrar oralmente anécdotas ou historias. 
 Aprender a describir persoas, espazos ou obxectos. 

 Coñecer as formas persoais e non persoais do verbo. 
 Coñecer as normas de uso do h. 

 Aprender que é o ecolingüismo e cal é a relevancia de conservar as linguas. 
 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARE DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-Lectura comprensiva 

- Comprensión de textos 

orais 

- A descrición 

Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de 

lectura comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e 

síntese do contido: subliñados, 

esquemas e resumos. 
CCL, 

CAA 
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-O verbo 

- Ortografía: o h 

- O ecolingüismo 

 

  

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e 

compón o esquema xerarquizado das 

ideas. CCL 

Comprender e interpretar a 

intención comunicativa e a 

idea xeral de textos orais 

LGB1.1.2. Traslada a información 

relevante ou a idea xeral de textos 

sinxelos a resumos. 
CCL 

CAA 

Extraer a intención 

comunicativa e a idea xeral 

de textos orais sinxelos dos 

ámbitos social e educativo, e 

seguir instrucións para 

realizar tarefas guiadas. 

LGB1.2.2. Segue instrucións para 

realizar tarefas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. CCL 

CAA 

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 

CSC 

Aplicar técnicas e estratexias 

para falar en público, en 

situacións formais ou 

informais. 

LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á 

finalidade da situación comunicativa. CCL 

CSC 
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LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros 

(repeticións de conectores, pobreza 

léxica e castelanismos) nos discursos 

orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

CAA 

CCL 

LGB2.1.6. Busca información para 

ampliar e completar o contido das 

mensaxes a través de distintos 

recursos: xornais, revistas, libros, 

enciclopedias, buscadores de internet. 

CCL 

CCA 

CD 

Comprender, interpretar e 

sintetizar escritos dos medios 

de comunicación, 

especialmente, os narrativos 

e expositivos de estrutura 

descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e 

sintetiza escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de estrutura 

descritiva e secuencial. 

CCL 

CSC 

Comprender, interpretar e 

sintetizar escritos do ámbito 

educativo do alumnado, 

especialmente, textos 

descritivos, narrativos e 

expositivos 

LGB2.4.2. Segue instrucións para 

realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, 

con progresiva autonomía. 
CCL 

. Producir textos de distintos 

xéneros: descricións, 

narracións de feitos e 

exposicións de ideas e 

conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos 

xéneros: descricións, narracións de 

feitos e exposicións de ideas e 

conceptos. 

CCL 
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Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a 

corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

CCL 

Recoñecer e explicar o uso 

das distintas categorías 

gramaticais. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, 

utiliza este coñecemento para corrixir 

erros. 

CCL 

CAA 

Coñecer as regras de 

concordancia e das funcións 

sintácticas principais no seo 

da oración para elaborar 

enunciados cun estilo 

cohesionado e correcto. 

LGB3.9.1. Producir textos orais e 

escritos de diferentes xéneros, usando 

as regras de concordancia. CCL 

CAA 

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. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como 

instrumento co cal se constrúen todos 

os saberes e como medio de relación 

interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso na 

literatura de tradición oral e no xénero 

humorístico. 

CCL 
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Unidade 6 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Mellorar a comprensión de textos da vida cotiá. 

 Coñecer a estrutura e os elementos do microrrelato. 
 Identificar o adverbio e coñecer a tipoloxía. 

 Coñecer as normas de uso dos grupos consonánticos -cc-/-ct-. 
 Aprender sobre a singularidade e o prestixio da lingua galega. 

 
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-Lectura 

comprensiva 

- O microrrelato 

- Utilización da 

biblioteca e das TIC 

para obter 

información e 

consultar modelos 

de composición 

escrita 

- O adverbio 

- Ortografía: os 

grupos 

consonánticos –cc-

/-ct- 

- Desenvolvemento 

Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de 

análise e síntese do contido: 

subliñados, esquemas e resumos. 

CCL, 

CAA 

LGB2.1.5. Interpreta o significado 

de elementos non lingüísticos 

(símbolos, iconas, etc.). 
CCL 

Comprender, interpretar e sintetizar 

escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de 

estrutura descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e 

sintetiza escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de 

estrutura descritiva e secuencial. 

CCL 

CSC 

Utilizar de forma guiada as 

bibliotecas e as TIC para obter 

información e consultar modelos de 

composición escrita. 

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as 

bibliotecas e as TIC para obter 

información e consultar modelos de 

composición escrita. 

CCL 

CAA 

CD 
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de actitudes 

positivas cara ao 

proceso de 

recuperación do 

galego 

 

 

 

 

  

Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir textos 

adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos 

gramaticalmente. 

LGB2.8.5. Revisa o texto con 

respecto ás normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 
CCL 

CD 

Producir textos de distintos 

xéneros: descricións, narracións de 

feitos e exposicións de ideas e 

conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de 

distintos xéneros: descricións, 

narracións de feitos e exposicións 

de ideas e conceptos. 

CCL 

Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a 

corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

CCL 

Recoñecer e explicar o uso das 

distintas categorías gramaticais. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso 

das categorías gramaticais nos 

textos, utiliza este coñecemento 

para corrixir erros. 

CCL 

CAA 

Adquirir vínculos positivos cara ao 

uso do galego e asumir a 

importancia da contribución 

individual no desenvolvemento da 

lingua galega. 

LGB4.3.1. 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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Unidade 7 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Mellorar a comprensión de textos escritos.  

 Saber comprender e dar instrucións.  
 Distinguir entre as preposicións, as conxuncións e as interxeccións.  

 Coñecer as normas de uso dos grupos consonánticos de c/z/qu e de s/x.  
 Coñecer as normas ortográficas que se aplican ás palabras rematadas en -za/-cia e -zo/-cio.  

 Coñecer iniciativas que promoven o uso da lingua en ámbitos moi diversos. 
 

 
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-Lectura comprensiva 

- O texto instrutivo 

-Ortografía: c/z/qu; 

s/x; -za/-cia; -zo/-

cio 

-Valoración das 

linguas como 

medios de relación 

interpersoal e sinal 

de identidade 

-O plurilingüismo 

como expresión de 

riqueza cultural 

- Análise da situación 

sociolingüística a 

Comprender e interpretar a 

intención comunicativa e a idea 

xeral de textos orais (noticias 

de actualidade) e elaborar un 

resumo. 

LGB1.1.2. Traslada a información 

relevante ou a idea xeral de textos 

sinxelos a resumos. 
CCL 

CAA 

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. 

LGB1.2.2. Segue instrucións para 

realizar tarefas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 
CCL 

CAA 

Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e 

síntese do contido: subliñados, 

esquemas e resumos. 

CCL, 

CAA 
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partir da contorna  

-Desenvolvemento 

de actitudes 

positivas cara ao 

proceso de 

recuperación do 

galego 

 

 

 

  

LGB2.1.6. Busca información para 

ampliar e completar o contido das 

mensaxes a través de distintos 

recursos: xornais, revistas, libros, 

enciclopedias, buscadores de internet. 

CCL 

CCA 

CD 

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. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e 

sintetiza o contido de textos propios 

da vida cotiá: mensaxes electrónicas 

ou de móbil, de correo electrónico, 

normas e instrucións de uso. 

CCL 

CSC 

Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a 

corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

CCL 

Recoñecer e usar a fonética da 

lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 

correctamente os fonemas propios da 

lingua galega. 

CCL 

CAA 

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 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de 

lecer (literatura de tradición oral, 

música e xogos) en lingua galega 

adaptados á súa idade. 

CCL 

CD 

CCEC 
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humanidade 

Describir e analizar a situación 

sociolingüística de Galicia a 

partir do estudo dos contextos 

familiares do alumnado. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a 

situación sociolingüística de Galicia a 

partir do estudo do seu contexto 

familiar e a do resto do alumnado. 

CCL 

Adquirir vínculos positivos cara 

ao uso do galego e asumir a 

importancia da contribución 

individual no desenvolvemento 

da lingua galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia 

práctica lingüística e valora a 

importancia de contribuír individual e 

socialmente á normalización da lingua 

galega. 

CCL 

CSC 

 

 
Unidade 8 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Mellorar a comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación. 

 Dispor das pautas para describir un suceso. 
 Saber interpretar a información presente en textos xornalísticos. 

 Distinguir entre os distintos tipos de enunciado. 
 Coñecer as normas de puntuación. Aprender as normas de uso de r/rr. 

 Aprender sobre a presenza da lingua galega nos distintos medios de comunicación. 
 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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- Escoita 

comprensiva e 

crítica 

- Lectura 

comprensiva 

-Signos de 

puntuación 

-Ortografía: r/rr 

- Recoñecemento 

das modalidades 

oracionais 

-Desenvolvemento 

de actitudes 

positivas cara ao 

proceso de 

recuperación do 

galego 

- Situación 

sociolingüística e 

legal das linguas 

de España 

 

 

Comprender e interpretar a 

intención comunicativa e a idea 

xeral de textos orais (noticias de 

actualidade) e elaborar un 

resumo. 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a 

intención comunicativa de textos orais 

sinxelos (noticias de actualidade). 
CCL, 

CAA 

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. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e 

a idea xeral, os datos máis relevantes en 

textos orais do ámbito social e educativo. 
CCL 

CAA 

Identificar e contrastar o 

propósito comunicativo en textos 

orais dos medios de 

comunicación, analizar 

criticamente os seus contidos e 

identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 

comunicativa, as ideas principais e as 

secundarias de programas informativos. 
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. 

CAA 

Comprender, interpretar e 

sintetizar escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de 

estrutura descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e 

sintetiza escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de estrutura 

descritiva e secuencial. 

CCL 

CSC 

Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir textos 

adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa 

organización oracional e a forma do texto 

(os parágrafos e a distribución e 

organización das ideas expresadas). 

CCL 
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gramaticalmente. 

Producir, a partir dun modelo, 

textos propios dos medios de 

comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en 

formato papel ou dixital. 

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, 

textos propios dos medios de 

comunicación, fundamentalmente, 

noticias, en formato papel ou dixital. 

CCL 

CD 

CSC 

Producir, a partir dun modelo, 

textos propios dos medios de 

comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en 

formato papel ou dixital. 

LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal 

(seccións e xéneros) e os elementos 

paratextuais que acompañan as noticias. CCL 

Producir textos de distintos 

xéneros: descricións, narracións 

de feitos e exposicións de ideas e 

conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos 

xéneros: descricións, narracións de feitos 

e exposicións de ideas e conceptos. 
CCL 

Avaliar o seu proceso de 

aprendizaxe cunha actitude activa 

e de confianza. 

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe e mostra unha 

actitude positiva de superación. 

CCL 

CAA 

Recoñecer e usar a fonética da 

lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 

correctamente os fonemas propios da 

lingua galega. 

CCL 

CAA 

Analizar e usar correctamente a 

puntuación, de acordo coa 

cohesión textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación de acordo coa cohesión 

textual. 
CCL 
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Recoñecer as modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en 

relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas 

en relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

CCL 

CAA 

Adquirir vínculos positivos cara ao 

uso do galego e asumir a 

importancia da contribución 

individual no desenvolvemento da 

lingua galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

CCL 

CSC 

Coñecer a situación 

sociolingüística e legal das linguas 

de España. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula 

os dereitos lingüísticos individuais. CCL 

CSC 

 

 
Unidade 9 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Mellorar a comprensión de textos escritos. 

 Dispor das estratexias para dialogar sobre distintas temáticas en situacións diversas. 
 Coñecer as normas de puntuación. 

 Coñecer o significado de grupos de palabras que se poden escribir xuntas ou separadas. 

 Aprender sobre o uso do galego na rede e coñecer recursos tecnolóxicos en galego 
 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-Lectura comprensiva 

- Desenvolvemento de 

habilidades de escoita 

activa  

- As normas de puntuación 

-O galego na rede 

- Situación sociolingüística 

de Galicia 

 

Aplicar técnicas de análise do 

contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e 

síntese do contido: subliñados, 

esquemas e resumos. 

CCL, 

CAA 

Coñecer e apreciar as normas 

de cortesía nas intervencións 

orais propias e alleas, tanto 

espontáneas como planificadas. 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas 

que rexen a cortesía na comunicación 

oral (intervén na orde que lle 

corresponde, manifesta respecto polas 

opinións alleas e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

CCL 

CSC 

Producir discursos breves e 

comprensibles sobre temas da 

vida cotiá, de interese persoal 

ou social. 

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 

Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir textos 

adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos 

gramaticalmente. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación 

coa organización oracional e a forma do 

texto (os parágrafos e a distribución e 

organización das ideas expresadas). 

CCL 

Analizar e usar correctamente a 

puntuación, de acordo coa 

cohesión textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente 

a puntuación de acordo coa cohesión 

textual. 
CCL 
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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. 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de 

lecer (literatura de tradición oral, 
música e xogos) en lingua galega 

adaptados á súa idade. CCL 

CD 

CCEC 

Describir e analizar a situación 

sociolingüística de Galicia a 

partir do estudo dos contextos 

familiares do alumnado. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do 

estudo do seu contexto familiar e a do 

resto do alumnado. 

CCL 

 
Unidade 10 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Revisar as regras xerais de acentuación e os casos especiais. 
 Aprender a conxugar os verbos e a utilizar correctamente as perífrases verbais. 

 Profundar no uso dos signos de puntuación e coñecer mecanismos de cohesión de textos. 
 Coñecer palabras útiles como os topónimos, os antropónimos e as palabras comodín. Saber formar palabras 

novas mediante a derivación. Recoñecer os castelanismos. 
 Coñecer as posibilidades de contracción das preposicións cos determinantes e pronomes. 

 Aprender as regras de uso de b/v, s/x e dos grupos consonánticos. 
 Resolver dúbidas sobre palabras que se poden escribir xuntas ou separadas. 

 
CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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-Planificación e revisión do 

escrito para producir textos 

adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos 

gramaticalmente. 

- Recoñecemento, explicación 

e uso de léxico amplo e 

preciso 

- Aplicación e valoración das 

normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua 

galega 

-Análise e uso reflexivo da 

puntuación 

-Os mecanismos da cohesión 

textual, como a deíxe 

persoal 

 - Os conectores textuais 

-A autoavaliación 

Planificar, producir e revisar o 

escrito co fin de producir 

textos adecuados, 

coherentes, cohesionados e 

correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e 

discursivos esenciais para a cohesión das 

ideas: conectores textuais básicos, e 

concordancias dentro do sintagma 

nominal e dentro do sintagma verbal. 

CCL 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa 

organización oracional e a forma do texto 

(os parágrafos e a distribución e 

organización das ideas expresadas). 

CCL 

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás 

normas morfolóxicas, ortográficas e 

tipográficas. 

CCL 

CD 

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. CCL 

Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 
CCL 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a 

corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 
CCL 

Analizar e usar correctamente 

a puntuación, de acordo coa 

cohesión textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación de acordo coa cohesión 
textual. 

CCL 
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Recoñecer, usar e reflexionar 

sobre os mecanismos da 

cohesión textual como a 

deíxe persoal. 

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as 

referencias deícticas persoais. CCL 

CAA 

Recoñecer, usar e explicar os 

conectores textuais máis 

comúns (sobre todo os 

temporais e os explicativos). 

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos 

tipos de conectores textuais máis 
comúns, en particular os temporais e 

explicativos. 

CCL 

CAA 

Aplicar progresivamente o 

coñecemento e o uso das 

estratexias de autoavaliación 

e a aceptación do erro como 

parte do proceso de 

aprendizaxe. 

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas 

producións orais e escritas propias e 

alleas a partir da avaliación e 

autoavaliación. 

CCL 

CAA 

 

1º ESO: SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
 

 

 
 

 
Oralidade 

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

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

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

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

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

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 

Textos Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos 

Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de distintos recursos: 

xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet. 
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Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os 

narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

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

composición escrita. 

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

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. 

Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os parágrafos e a 
distribución e organización das ideas expresadas). 

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

Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos propios da vida 

educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes 
realizadas. 

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

 

 
 

 
 

 
Lingua 

 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 

situación. 

Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

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

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

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

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

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

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

 

 
 

Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar 

e a do resto do alumnado. 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente 
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Sociolingüística 

 

á normalización da lingua galega. 

Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 

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. 

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

Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións lingüísticas segundo o 

bloque dialectal ao que pertencen. 

 
 

 
 

 
 
 

2º ESO 

CONTIDOS COMÚNS A TODAS AS UNIDADES - CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – 
COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

Comprensión, interpretación 
e resumo de textos 

informativos. 

Comprender e interpretar a 
intención comunicativa, o 

tema, as ideas principais e os 
datos relevantes de diferentes 
textos informativos e elaborar 

esquemas e resumos. 

Comprende o sentido global e identifica a intención 
comunicativa de textos informativos propios dos 

medios de comunicación. 

CCL, 

CAA 

Traslada a información relevante de textos  
informativos a esquemas ou resumos. 

CCL, 

CAA 

Comprensión, interpretación 
e valoración de textos 
utilizados no ámbito social e 
educativo. 

Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as ideas 
principais e os datos 
relevantes de diferentes textos 

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

CCL, 

CAA 
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do ámbito social e educativo. 

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. 

Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións 
orais propias e alleas da 

actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 

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 

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 

 

Valoración das producións 
emitidas cunha actitude 

crítica ante os prexuízos que 
se poidan asociar a ela. 

Valorar as producións emitidas 
cunha actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

Aprecia a emisión correcta da pronuncia, recoñece os 
erros nas producións propias e alleas e propón 

solucións para melloralas. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 

situación e á intención 
comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e 
corrección. 

Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 

intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 

cohesión e corrección. 

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

CCL, 

CSC 

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 

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

Participación activa en 
situacións propias do ámbito 

educativo e de interese para 

Participar activamente en 
situación propias do ámbito 

educativo e de interese para o 

Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo 
con respecto ás regras de interacción e ás opinións 

alleas. 

CCL, 

CSC 
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o alumnado que xeren 

intercambio de opinión. 

alumnado que xeren 

intercambio de opinión. 
Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións 
da persoa moderadora nos debates e coloquios. 

CCL, 

CSC 

Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para 

falar en público: 
planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e 
informais. 

Aplicar técnicas e estratexias 
para falar en público, en 
situacións formais ou 

informais, de forma individual 
ou en grupo. 

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 

Construción de discursos 
adecuados a distintos 

rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de 
interese persoal ou social da 

vida cotiá e educativo. 

Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro 

neutro, informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá ou 
educativa. 

Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de 
cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 

comunicativa. 

CCL, 

CSC 

 

Analiza similitudes e diferenzas entre discursos 
formais e espontáneos. 

 

CSC, 

CSIEE 

Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do 
contido e de estratexias de 

lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, etc. 

Aplicar os coñecementos sobre 
a lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver 

problemas de comprensión. 

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

CCL, 

AAA, 

 

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

CCL 

Compila información para comprender e ampliar o 
coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; 
consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos 

audiovisuais e buscadores de internet. 

CCL, 

AAA 
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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. 

Comprender e interpretar en 
formato papel ou dixital, 

textos propios da vida 
educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos: webs 

educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

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 

Uso, progresivamente 
autónomo, das bibliotecas e 
das TIC para seleccionar 

información. 

Seleccionar a información que 
se obtén nas bibliotecas, nas 
TIC e outras fontes e integrar 

os coñecementos adquiridos 
no proceso de aprendizaxe 

continua. 

Utiliza, de forma progresivamente autónoma, 
diversas fontes de información e integra os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e 

escritos. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos 
ou en versión dixital. 

CCL, 

CD, 

CAA 

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. 

Ler en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados á 

situación comunicativa e á súa 
función. 

Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados (interpreta os signos de puntuación) á 

situación comunicativa e á función da mensaxe. 

CCL 

Planificación e revisión do 
escrito en función da 
situación comunicativa 

(tema, fins e destinatarios) 
para elaborar producións 

con adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección nas 

Usar procedementos de 
planificación e revisión para 
conseguir a adecuación, 

coherencia, cohesión e 
corrección dos contidos nas 

relacións internas e externas 
do texto. 

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

CCL, 

CD 

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

CD 
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relacións internas e 

externas dos contidos do 
texto. 

Produción e síntese, en 
formato papel ou dixital, de 

textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, 

narrativos e descritivos. 

Producir e sintetizar, en 
formato papel ou dixital, 

textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narracións 

e descricións. 

Produce, en formato papel ou dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a partir dun modelo, 

fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

CCL, 

CD 

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

CCL 

Recoñecemento, explicación 
e uso de léxico 
suficientemente amplo e 

preciso,e de vocabulario 
temático a partir de campos 

léxicos traballados na aula. 

Recoñecer, explicar e usar 
léxico amplo e preciso coa 
presenza da vocabulario 

traballado na aula. 

Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa. CCL, 

CCC 

Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 

galega. 

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

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

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

Recoñecemento da 
estrutura de substantivos e 
verbos e da súa 

caracterización morfolóxica 
para a mellora da 
comprensión e produción 

textuais. 

Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica 

para mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

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

CCL, 

CAA 
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O plurilingüismo como 
expresión da riqueza 

cultural da humanidade. 

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. 

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

CCL, 

CSC 

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. 

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  

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 

Aproveitamento, baixo guía, 
dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas para a 

realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

Servirse, seguindo unhas 
pautas orientadoras, dos 
fondos e recursos que ofrecen 

as bibliotecas para a 
realización de traballos e cita 

axeitada destes. 

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

CD 
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Temporalización: 

1ª avaliación: Unidades 1, 2, 3, 4 

2ª avaliación: Unidades 5,6,7, 8 

3ª avaliación: Unidades 9,10,11,12 

Obxectivos por unidades 

Unidade 1 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 
 Coñecer, explicar e usar un léxico amplo. 

 Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 
 Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

 Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. 

 Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da lingua oral. 
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe avaliables 
CC 

Coñecemento e uso de técnicas 

de análise do contido e de 
estratexias de lectura 

comprensiva: esquemas, 
resumos, etc. 

Aplicar os coñecementos 

sobre a lingua e as 
normas do uso lingüístico 

para resolver problemas 
de comprensión. 

Analiza e sintetiza o contido dun texto 

en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas. 

CCL, 

CAA 

A fonética e a fonoloxía do 

galego, con especial atención a 
posibles interferencias. 

Recoñecer e usar a 

fonética da lingua galega. 

Recoñece e pronuncia correctamente 

os fonemas propios da lingua galega. 
CCL, 

CAA 

 
Unidade 2 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar unha lenda. 

 Coñecer, explicar e usar un léxico amplo 
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 Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

 Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. 
 Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. 

 Coñecer os pasos a seguir para levar a cabo unha exposición oral 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Coñecemento e aplicación, 
con axuda das TIC, de 

técnicas e estratexias para 
a produción de textos orais 

sobre temas de 
actualidade. 

Coñecer e aplicar, con axuda 
das TIC, técnicas e estratexias 

para realizar exposicións orais 
planificadas. 

Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e 

atractivas visualmente. CD, 

CCL, CSC 

Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para 

falar en público: 
planificación do discurso 

nas prácticas orais formais 
e informais. 

Aplicar técnicas e estratexias 
para falar en público, en 
situacións formais ou informais, 

de forma individual ou en 
grupo. 

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

CAA 

Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 

estratexias necesarias para 
falar en público: 

planificación do discurso 
nas prácticas orais formais 

e informais. 

Aplicar técnicas e estratexias 
para falar en público, en 

situacións formais ou informais, 
de forma individual ou en 

grupo. 

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 

Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 

galega. 

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

Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

CCL 
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O plurilingüismo como 
expresión da riqueza 

cultural da humanidade. 

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. 

Coñece as linguas que se falan en 
España e valora a súa existencia 

como un elemento de riqueza 
cultural. CCL, 

CSC 

 
 

Unidade 3 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar un texto narrativo dialogado 

 Coñecer, explicar e usar un léxico amplo. 

 Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 

 Recoñecer o substantivo como núcleo das frases nominais. 
 Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

 Coñecer a situación legal das linguas en Galicia. 
 Coñecer os pasos a seguir para levar a cabo unha narración dun conto.  

 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Recoñecemento da estrutura 
de substantivos e verbos e 

da súa caracterización 
morfolóxica para a mellora 

da comprensión e produción 
textuais. 

Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da 

súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a 

comprensión e produción 
textuais. 

Coñece e utiliza adecuadamente 
substantivos e formas verbais na 

comprensión e produción de textos 
orais e escritos. 

CCL, 
CAA 
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Situación legal das linguas do 
Estado español. 

Describir a situación legal 
das linguas do Estado 

español. 

Coñece a lexislación que regula a 
utilización do galego e a súa 

promoción no ámbito educativo e 
local. 

CCL, 

CSC 

Prexuízos lingüísticos. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a 

situación persoal en relación 
a eles. 

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 

 

Unidade 4 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 
 Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais apelidos galegos. 

 Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto ao xénero e ao número. 
 Recoñecer o adxectivo como núcleo das frases nominais. 

 Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. 
 Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. 

 Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

 

A lusofonía 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. 

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

CCL, 

CCEC 

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 
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Unidade 5 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar un texto epistolar. 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo. 
 Identificar pronomes persoais e as súas contraccións, substituír frases nominais polo pronome correspondente e 

colocar axeitadamente o pronome átono. 
 Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma e do punto e coma. 

 Coñecer a situación do galego na actualidade e os niveis de competencia da poboación. 
 Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 

cohesión textual. 

Analizar e usar 
correctamente a 

puntuación, de acordo 
coa cohesión textual. 

Analiza e usa correctamente a 
puntuación para a cohesión textual. 

CCL 

Comprensión e interpretación de 
textos propios da vida cotiá e das 

relacións sociais en ámbitos 
próximos aos intereses do 

alumnado: diarios, cartas persoais, 
avisos e solicitudes. 

Comprender e interpretar 
textos propios da vida 
cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e 

solicitudes. 

Comprende e interpreta a información 
máis relevante de textos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais: 

diarios, cartas persoais, avisos e 
solicitudes. 

CCL, 
CSC 

Situación sociolingüística do 

galego. 
Describir e analizar a 

situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á 

presenza da lingua galega 
no contorno. 

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 

 
Unidade 6 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo. 
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 Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas nominais.  

 Coñecer e aplicar as normas de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das comiñas e das raias. 
 Coñecer a valoración social da lingua galega. 

 Coñecer as principais características dos mapas conceptuais e elaboralos a partir dun modelo. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

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

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

Analiza e usa correctamente a 
puntuación para a cohesión 
textual. 

CCL 

Recoñecemento da estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 

caracterización morfolóxica 
para a mellora da comprensión 

e produción textuais. 

Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 

caracterización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e 

produción textuais. 

Coñece e utiliza adecuadamente 
substantivos e formas verbais na 

comprensión e produción de textos 
orais e escritos. 

CCL, 
CAA 

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. 

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. 

Analiza a súa propia práctica 
lingüística e valora a importancia 

de contribuír individual e 

socialmente á normalización da 
lingua galega. 

CCL, 

CSC 

Prexuízos lingüísticos. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 

persoal en relación a eles. 

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 

CCL, 

CSC 
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contorno. 

 

Unidade 7 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 
 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo. 

 Coñecer a conxugación dos verbos regulares e dos irregulares. 
 Aplicar as normas de uso do b e do v. 

 Identificar os procesos de normalización e normativización da lingua.  
 Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
CCL 

Recoñecemento da estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para 

a mellora da comprensión e 
produción textuais. 

Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica 

para mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

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

orais e escritos. 

CCL, 
CAA 

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 

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 

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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e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado da 

lingua galega. 

galega. 

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. 

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 

Recoñece os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e 

valóraa como variante unificadora. 

CCL 

 
Unidade 8 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar un texto poético. 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo. 

 Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o predicado e a voz verbal) 

 Coñecer e aplicar as normas de uso do h. 

 Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 
CCL 

 

 
Unidade 9 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Ler, comprender e analizar unha canción                       
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 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo. 

 Aplicar as normas de uso do s e do x. 
 Identificar os estranxeirismos para intentar evitalos 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

Aplicación e valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
CCL 

 
Unidade 10 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar unha noticia. 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo.  
 Aplicar as normas de uso do n e do ñ. 

 Identificar os castelanismos para intentar evitalos. 
 Aprender a reelaborar e mellorar unha produción escrita. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

Comprensión e interpretación, en 
formato papel e dixital, de textos 

propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

Comprender e interpretar, en 
formato papel ou dixital, 

textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

Comprende e interpreta textos 
propios dos medios de comunicación 

(noticias). 
CCL, 
CSC 

Comprensión e interpretación, en 
formato papel e dixital, de textos 

propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

Comprender e interpretar, en 
formato papel ou dixital, 

textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

Localiza a información destacada de 
textos propios dos medios de 

comunicación: portadas e titulares. 
CCL 
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Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 
CCL 

 

 
Unidade 11 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar unha entrevista. 

 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo. 

 Empregar correctamente as vogais. 
 Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e situacionais). 

 Facer dramatizacións a partir dun texto. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

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. 

Recoñecer, explicar e 

usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 

fraseoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

Utiliza un vocabulario amplo e 

preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á 

situación comunicativa. 

CCL, 

CSC 

 

Unidade 12 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 Ler, comprender e analizar unha reportaxe. 
 Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo. 

 Empregar correctamente os grupos cultos. 
 Identificar e respectar as variedades xeográficas.  

 Coñecer e aplicar a técnica de creación de acrósticos. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
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Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua 
galega. 

Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
CCL 

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. 

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. 

Rexeita os prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza os 

trazos propios da súa zona. 

CCL 

 
 

 2º ESO: SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
(**en sombreado marcamos os mínimos esixibles) 

 Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

 
 

 
 

 
Oralidade 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

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). 

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

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. 

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

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

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

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

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

Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 

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

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

Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de 

tipo léxico e os conectores). 
 

 
 

 

 
 

 
Lingua 

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

Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

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

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. 

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. 

 
 

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

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

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

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. 

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

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. 

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. 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

Coñece e valora os topónimos galegos. 

Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 

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

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

3º ESO  

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – 
COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
-  Lectura: texto 

narrativo. 

-  Os textos: definición e 
clases. 

-  Vocabulario relacionado 

coas redes sociais. 

-  Regras de acentuación. 

  1.  Comprender que é un texto e 
coñecer as distintas clases de 

textos segundo a canle de 
transmisión, o tema e a 

intención comunicativa. 

  1.1.  Le con atención un texto e 
clasifícao segundo diferentes 

criterios. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  2.  Ampliar o vocabulario básico 
relacionado coas redes sociais. 

  2.1.  Coñece e aplica o vocabulario 
que conforma o campo semántico 

das redes sociais. 

CCL, 

CD 
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-  Unidades lingüísticas.  

-  O galego, lingua 

románica. 

-  Voces patrimoniais, 

cultismos e 
semicultismos. 

-  Elementos de substrato 

e de superestrato. 

-  Nacemento do galego-

portugués. 

-  A literatura popular, 
características e 

xéneros. 

-  A literatura popular en 

prosa: conto e lenda. 

-  A literatura popular en 
verso.  

  3.  Aplicar correctamente as regras 
de acentuación. 

  3.1.  Aplica correctamente as regras 
de acentuación. 

CCL 

  4.  Coñecer as distintas unidades 

lingüísticas e as disciplinas que 
se ocupan do seu estudo. 

  4.1.  Discrimina as diferentes 

unidades lingüísticas. CCL 

  5.  Coñecer a formación da lingua 
galega e a súa evolución desde 

as súas orixes ata o nacemento 
do galego-portugués. 

  5.1.  Diferencia palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos e 

coñece as principais 
transformacións que sufriron as 

palabras patrimoniais. 

CCL, 

CCEC 

  5.2.  Recoñece os elementos de 
substrato e superestrato na lingua 

galega. 

  6.  Coñecer as principais 
características e mostras da 
literatura popular, tanto en prosa 

como en verso.  

  6.1.  Coñece as principais 
características da literatura 
popular e identifica os xéneros da 

prosa máis abondosos: o conto e a 

lenda. 

CCL, 

CD, 

CCEC, 

CAA   6.2.  Recoñece os diferentes tipos de 
cantigas. 

 
Os contidos deste curso organízanse en diferentes seccións, ao igual ca en cursos anteriores, aínda que cómpre 

indicar que se engade o apartado de literatura que aborda a creación literaria desde a Idade Media ata o 
Rexurdimento.  

 

Temporalización: 

1ª avaliación: Unidades 1, 2, 3, 4 

2ª avaliación: Unidades 5,6,7, 8 

3ª avaliación: Unidades 9,10,11,12 
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Obxectivos por unidades 

Unidade 1 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

Contidos 
Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
-  Lectura: texto narrativo. 

 

-  Os textos: definición e 

clases. 

 

-  Regras de acentuación. 

 

-  Unidades lingüísticas. 

 

-  O galego, lingua 

románica. 

 

-  Voces patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

 

-  Elementos de substrato e 
de superestrato. 

 

-  Nacemento do galego-
portugués. 

 

Comprender que é un texto e 
coñecer as distintas clases de 

textos segundo a canle de 
transmisión, o tema e a 

intención comunicativa. 

Le con atención un texto e clasifícao 
segundo diferentes criterios. CCL, 

CD, 

CAA 

Aplicar correctamente as regras 
de acentuación. 

Aplica correctamente as regras de 
acentuación. 

CCL 

Coñecer as distintas unidades 
lingüísticas e as disciplinas que 

se ocupan do seu estudo. 

Discrimina as diferentes unidades 
lingüísticas. CCL 

Coñecer a formación da lingua 
galega e a súa evolución desde 

as súas orixes ata o nacemento 
do galego-portugués. 

Diferencia palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos e coñece as 

principais transformacións que sufriron 
as palabras patrimoniais. 

CCL, 

CCEC 

Recoñece os elementos de substrato e 
superestrato na lingua galega. 

Recoñece os diferentes tipos de 

cantigas. 
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Unidade 2 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Aplicar correctamente as regras de uso do acento diacrítico 

- Descompoñer as palabras nos seus constituíntes e clasificalas segundo a súa estrutura. 
- Identificar algunhas características lingüísticas do galego medieval. 

- Coñecer as principais características e xéneros da literatura galego-portuguesa medieval. 
- Identificar as características temáticas e formais das cantigas de amigo. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Lectura: texto 

narrativo. 

 

-  Os textos: a narración. 

 

-  O acento diacrítico. 

 

-  Estrutura e clasificación 

das palabras. 

 

-  O galego na Idade 

Media: status e 
características. 

 

-  A literatura galego-
portuguesa medieval: 

clasificación. 

 

-  A lírica medieval: 

Ler con fluidez e comprensión un 
texto narrativo e comentalo tendo 

en conta os elementos que o 
caracterizan. 

Le con fluidez e atención un texto 
narrativo e analiza os elementos que 

lle son propios: narrador, 
personaxes, espazo, tempo e 

argumento. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Aplicar correctamente o acento 
diacrítico. 

Aplica correctamente as regras de 
uso do acento diacrítico. CCL 

Descompoñer as palabras nos seus 
constituíntes e clasificalas segundo a 
súa estrutura. 

Analiza o lexema e os morfemas 
dunha palabra dada. 

Recoñece palabras formadas por 
prefixación e sufixación e explica o 

significado dalgúns sufixos 
derivativos e alterativos. 

Diferencia palabras simples, 
derivadas, compostas e 

parasintéticas, e forma familias 
léxicas. 

CCL 

Coñecer a situación do galego na 
Idade Media e recoñecer algunhas 

características lingüísticas do galego 
medieval. 

Coñece a situación do galego na 
Idade Media e identifica algunhas 

das súas características lingüísticas. 

CCL, 

CCEC 
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cancioneiros; autores e 

intérpretes. 

 

-  A cantiga de amigo: 

variedades temáticas e 
recursos formais. 

Coñecer as principais características 
e xéneros da literatura galego-

portuguesa medieval. 

Coñece a orixe e o corpus da 
literatura galego-portuguesa 

medieval. 

Identifica, comenta e crea cantigas 

de amigo. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

 
Unidade 3 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Identificar as características do texto descritivo e aplicalas en creacións propias. 

- Aplicar correctamente os signos de puntuación. 
- Identificar substantivos morfoloxicamente e clasificalos. 

- Recoñecer o xénero dos substantivos e saber formar o feminino e o plural. 
- Comprender o concepto de plurilingüismo. 

- Coñecer as principais características das cantigas de amor. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Lectura: texto narrativo. 

 

-  Os textos: a descrición. 

 

-  Os signos de puntuación: o 

punto, a coma e o punto e 
coma. 

 

-  O substantivo: caracterización 
semántica, morfolóxica e 

sintáctica. 

 

-  O plurilingüismo. 

Ler con fluidez e 
comprensión un texto 

narrativo e comentalo 
seguindo uns criterios. 

Le con fluidez e atención un texto e 
identifica as características do texto 

descritivo. 

Escribe textos descritivos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Aplicar correctamente os 
signos de puntuación. 

Aplica correctamente o punto, a coma 
e o punto e coma. 

CCL 

Categorizar e clasificar 

substantivos e formar o 
feminino e o plural. 

Identifica substantivos morfolóxica e 

sintacticamente e clasifícaos segundo 
o seu significado e segundo a súa 

estrutura. 

Identifica substantivos femininos e 

masculinos e forma o feminino de 
substantivos dados. 

CCL 
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-  A cantiga de amor: temas, 

tipos e recursos formais. 

Forma o plural de 

substantivos simples e 

compostos. 

Comprender o concepto de 
plurilingüismo. 

Comprende o concepto de 
plurilingüismo e enténdeo como unha 

realidade de carácter universal. 

CCL, 

CSC 

Coñecer as principais 

características das cantigas 
de amor. 

Identifica e comenta cantigas de amor. CCL, 

CCEC, 

CAA 

 

Unidade 4 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Identificar as características do texto dialogado. 

- Aplicar correctamente os signos de puntuación. 
- Identificar e clasificar adxectivos, aplicar as regras de concordancia e coñecer os distintos graos nos que pode 

aparecer. 

- Entender e diferenciar os conceptos de bilingüismo, diglosia e normalización lingüística. 
- Coñecer as principais características das cantigas de escarnio e das composicións que se agrupan na categoría 

de xéneros menores. 
 

Contidos 
Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
-  Os textos: o texto 

dialogado. 

 

-  Os signos de puntuación: os 
dous puntos, os puntos 

suspensivos e a raia. 

Ler con fluidez e 
comprensión un texto  e 

comentalo seguindo uns 
criterios. 

Le un texto e coméntao analizando as 
características lingüísticas.. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Aplicar correctamente os 
signos de puntuación. 

Aplica correctamente os dous puntos, 
os puntos suspensivos e a raia. CCL 
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-  O adxectivo: caracterización 

semántica, morfolóxica e 
sintáctica. 

 

-  O bilingüismo, a diglosia e a 
normalización lingüística. 

 

-  A cantiga de escarnio e 
maldicir: tipos, temas e 

recursos formais. 

 

-  Os xéneros menores. 

 

-  Reelaboración de textos. 

Identificar e clasificar 
adxectivos, aplicar as regras 

de concordancia e coñecer 
os distintos graos nos que 

pode aparecer. 

Identifica e clasifica adxectivos. 

Aplica as normas de concordancia do 

adxectivo, escribindo femininos e 
plurais doutros dados. 

Diferencia os graos do adxectivo e 
aplica correctamente as partículas 

comparativas. 

CCL 

Entender e diferenciar os 
conceptos de bilingüismo, 
diglosia e normalización 

lingüística. 

Diferencia entre bilingüismo e 
diglosia e recoñece a importancia de 
normalizar o uso dunha lingua. 

CCL, 

CSC 

Coñecer as características 
propias das cantigas de 

escarnio e dos xéneros 
menores, e facer un 

comentario seguindo uns 
criterios dados. 

Recoñece as características propias 
da cantiga de escarnio e maldicir e 

comenta un texto representativo do 
xénero. 

Identifica e caracteriza algunhas 
composicións consideradas como 

xéneros menores. 

CCL, 

CCEC 

 Reescribir e ampliar textos. Reelabora textos a partir dunhas 
pautas dadas. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

 

Unidade 5 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Recoñecer as características dos códigos, lingüístico e iconográfico, do cómic. 
-  Utilizar correctamente as maiúsculas e as minúsculas. 

-  Coñecer a función dos determinantes e as súas clases. 
-  Coñecer e aplicar correctamente os artigos e os demostrativos. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e o status de cada unha. 
-  Coñecer as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O uso das maiúsculas e 

das minúsculas. 

 

-  Os determinantes: artigos 

e demostrativos. 

 

-  As linguas de España. 

 

-  As Cantigas de Santa 

María e a prosa medieval. 

Ler con fluidez e 
comprensión textos e 
comentalos seguindo uns 

criterios. 

Le con fluidez e identifica os códigos 
lingüísticos empregados. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Coñecer o uso das 
maiúsculas e as minúsculas 
e utilizalas correctamente. 

Utiliza correctamente as maiúsculas e 
as minúsculas. CCL 

Coñecer a función dos 
determinantes e as súas 

clases e utilizar 
correctamente os artigos e 

os demostrativos. 

Identifica os determinantes e sabe cal 
é a súa función. 

Identifica e aplica os artigos e as 
súas contraccións. 

Identifica e aplica os demostrativos e 
as súas contraccións. 

CCL 

Identificar as linguas da 
Península Ibérica e o status 

de cada unha. 

Identifica as linguas da Península 

Ibérica e sabe cal é o seu status 
oficial. 

CCL, 

CSC 

Coñecer as principais 

características da lírica 
relixiosa galego-portuguesa. 

Identifica e comenta Cantigas de 

Santa María. 

 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

 

Unidade 6 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Identificar topónimos e relacionalos cos seus xentilicios 

- Coñecer e aplicar correctamente os procedementos de redución de palabras. 

- Coñecer e aplicar correctamente os posesivos, numerais, indefinidos, interrogativos e exclamativos. 
- Coñecer a situación do galego entre os séculos XV e XVIII. 

- Coñecer as principais manifestacións literarias en galego entre os séculos XV e XVIII. 
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Contidos 
Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
-  Lectura: poema. 

 

-  Topónimos e xentilicios  

 

- Procedementos de 
redución de palabras. 

 

-  Os determinantes: 

posesivos, numerais, 

indefinidos, 
interrogativos e 

exclamativos. 

 

 - O galego medio 

 

-  A literatura dos séculos 

XV-XVIII. 

Ler con fluidez e 
comprensión un poema e 

identificar a idea central do 
mesmo. 

Le con fluidez e atención un poema. CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Identificar, clasificar e 
analizar a orixe de 

determinados topónimos e 
relacionalos cos seus 

xentilicios. 

Identifica e analiza topónimos e 
clasifícaos segundo a súa orixe. 

Relaciona topónimos dados cos 
xentilicios correspondentes. 

CCL 

Coñecer e aplicar 
correctamente os 
procedementos de redución 

de palabras. 

Recoñece e interpreta abreviaturas, 
símbolos, siglas e acrónimos. CCL, 

 

Recoñecer e aplicar 
correctamente os posesivos, 
os numerais, os indefinidos 

e os interrogativos e 
exclamativos, tanto na súa 

función de determinante 
como pronominal. 

Identifica e aplica os posesivos. 
Identifica e aplica os numerais. 

Identifica e aplica os indefinidos. 

Identifica e aplica os interrogativos e 
exclamativos. 

CCL, 

 

Coñecer a situación e a 
evolución do galego entre 

os séculos XV e XVIII. 

Coñece cal era a situación e o status 

do galego entre os séculos XV e XVIII. 
CCL, 

CSC, 

CCEC 

Coñecer a situación da nosa 

literatura entre os séculos 
XV e XVIII. 

Coñece a situación da literatura 

galega nos chamados «Séculos 
Escuros» e coñece algunhas mostras 

CCL, 

CCEC 
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literarias conservadas, así como as 

principais figuras dese período. 

 

 
Unidade 7 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Escribir correctamente palabras con b e con v. 

- Identificar o pronome persoal, diferenciar formas tónicas e átonas e utilizar correctamente as formas átonas 

- Coñecer a situación da lingua e da literatura galegas no século XIX 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os textos dialogados: 

o texto dramático. 

 

- Uso de b e v. 

 

- O pronome persoal: 
formas tónicas e 

átonas 

 

-   O galego no século 

XIX. 

 

-  A literatura do século 

XIX. 

 

Ler un texto teatral coa 
entoación adecuada e facer 

o seu comentario. 

Le con fluidez e atención un texto 
dramático e recoñece nel as 

características propias dos textos 
dialogados. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

Utilizar correctamente as 
grafías b e v. 

Emprega correctamente as grafías b e 
v. 

CCL 

 

Identificar o pronome 
persoal e as súas formas, 

diferenciar formas tónicas e 
átonas e utilizar 

correctamente as formas 
átonas. 

Identifica os pronomes persoais e 
discrimina entre tónicos e átonos. 

Coñece as distintas formas tónicas, 
recoñece a súa función e aplícaas 

correctamente en diferentes contextos. 

Coñece as formas átonas do pronome 

persoal e as súas contraccións, 
recoñece a súa función e colócaas de 

maneira adecuada. 

CCL 
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Coñecer a situación da 
lingua galega no século XIX 

e comprender como foi 
recuperándose tras séculos 

de decadencia. 

Coñece a situación da lingua galega no 
século XIX e recoñece os trazos propios 

da ortografía decimonónica. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Comprender a situación da 
literatura galega no século 
XIX e coñecer algúns 

precursores do 
Rexurdimento. 

Comenta a situación da literatura 
galega no século XIX e coñece os 
precursores do Rexurdimento. 

Sabe que foi o Rexurdimento e 
recoñece os seus autores máis 

emblemáticos, ademais dalgúns outros 

secundarios. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

 

 
Unidade 8 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Comprender e compoñer textos expositivos. 

- Escribir correctamente palabras con e sen h e coñecer o uso da diérese. 
- Analizar morfoloxicamente as formas verbais  

- Conxugar e aplicar correctamente as formas verbais de verbos regulares, verbos con variacións e verbos 
irregulares. 

- Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galegas. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os textos: o texto 

expositivo. 

 

Ler un texto expositivo e 
comprender as súas 
características específicas. 

Le con fluidez e atención un texto 
expositivo e coméntao atendendo ás 
súas características propias. 

CCL, 

CD, 

CAA 
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-  Uso do h e da 

diérese. 

 

-  O verbo: 

constituíntes; verbos 
regulares e 

irregulares. 

 

-  Rosalía de Castro. 

 

Escribir correctamente 
palabras con e sen h e 

coñecer o uso da diérese. 

Escribe correctamente palabras con e 
sen h. 

Coñece o uso da diérese e utilízaa 
correctamente. 

CCL 

 

Analizar formas verbais 
morfoloxicamente e 
conxugar verbos regulares 

e irregulares. 

Analiza o lexema e as desinencias 
dunha forma verbal e indica os valores 

que estas achegan. 
Coñece e utiliza correctamente as 

formas verbais dos verbos regulares e 
con alternancia vocálica. 

Coñece e utiliza correctamente as 
formas verbais dos verbos irregulares. 

CCL 

Coñecer a relevancia de 
Rosalía de Castro no 

ámbito da literatura e da 

cultura galega en xeral. 

Coñece a contribución de Rosalía de 
Castro á vida cultural e literaria galega 

e comenta algúns dos seus poemas. 
CCL, 

CCEC 

 

Unidade 9 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Comprender e compoñer textos argumentativos. 
- Escribir correctamente palabras con s e con x e diferenciar o uso de senón e se non. 

- Identificar e utilizar correctamente perífrases verbais e saber clasificalas. 
- Coñecer a contribución de Curros Enríquez á literatura e á vida cultural galegas. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os textos: o texto 

argumentativos. 

 

Ler textos argumentativos 
e comprender as súas 

características específicas. 

Le con fluidez e atención textos 
argumentativos e coméntaos atendendo 

ás súas características propias. 

CCL, 

CD, 

CAA 
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-  Uso do s e do x. 

 

-  Diferenza entre 
senón e se non. 

 

-  Formas non 

persoais do verbo 

e perífrases 
verbais. 

 

-  Curros Enríquez. 

 

Escribir correctamente 
palabras con s e con x e 

diferenciar entre senón e 
se non. 

Escribe correctamente palabras con s e 
con x. 

Diferencia e usa correctamente o par 
homófono senón/se non. 

CCL 

 

Identificar e utilizar 
correctamente as formas 
non persoais dos verbos e 

as perífrases verbais. 

Identifica e analiza as formas nominais 
dos verbos. 

Utiliza correctamente o infinitivo 
conxugado. 

Identifica e utiliza correctamente as 
perífrases verbais e sabe clasificalas 

segundo o valor que acheguen. 

CCL 

Coñecer a figura de Curros 

Enríquez e as súas obras 
máis importantes. 

Coñece a contribución de Curros 

Enríquez á cultura e á literatura. 
 

CCL, 

CCEC 

 
Unidade 10 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Ler e analizar textos periodísticos. 

- Escribir correctamente palabras con l e ll e con n e ñ. 

- Identificar e clasificar adverbios e locucións adverbiais. 
- Recoñecer e corrixir castelanismos. 

- Coñecer as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega. 
- Elaborar unha entrevista. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Os textos: o texto 

periodístico. 

 

-  Uso do l e do ll. 

Ler, analizar e crear 
textos periodísticos. 

Le con fluidez e atención un texto periodístico e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

Coñece as funcións da prensa e identifica os xéneros 

periodísticos. 

Elabora unha entrevista, de acordo cunhas pautas 

CCL, 

CD, 

CAA 
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-  Uso do n e do ñ. 

 

-  O adverbio e as 
locucións 

adverbiais. 

 

- As interferencias 

lingüísticas: os  
castelanismos. 

 

-  Eduardo Pondal. 

 

 

dadas. 

Escribir correctamente 
palabras con l e con ll, e 

palabras con n e con ñ. 

Escribe correctamente palabras con l e con ll. 

Escribe correctamente palabras con n e con ñ. CCL 

 

Identificar, clasificar e 
analizar adverbios e 

locucións adverbiais. 

Identifica, clasifica e analiza adverbios e locucións 
adverbiais. CCL 

Identificar castelanismos 
e clasificalos en fonéticos, 
ortográficos, 

morfosintácticos, léxicos 
ou semánticos. 

Recoñece, clasifica e corrixe castelanismos. 

CCL 

Coñecer as principais 
contribucións de Eduardo 

Pondal á literatura e á 
vida cultural galegas. 

Coñece as principais contribucións de Eduardo Pondal 
á literatura galega. CCL, 

CCEC 

 
Unidade 11 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Escribir correctamente palabras que conteñen grupos consonánticos e diferenciar por que, porque e porqué. 

- Identificar preposicións e locucións preposicionais e utilizalas correctamente. 
- Coñecer as variedades da lingua. 

- Coñecer e aplicar correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 
- Coñecer o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñecer algúns dos seus máximos representantes. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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-  Os textos: a 
noticia. 

 

-  Palabras con 
grupos 

consonánticos. 

 

-  Por que, 

porque e 
porqué. 

 

-  Preposicións e 
locucións 

preposicionais. 

 

-  As variedades 

internas da 
lingua. 

 

-  Narrativa do 
século XIX. 

 

Ler e analizar unha 
noticia. 

Analiza unha noticia e identifica a súa estrutura. CCL, 

CD, 

CAA 

Escribir correctamente 
palabras que conteñen 
grupos consonánticos e 

diferenciar o uso de por 
que, porque e porqué. 

Utiliza correctamente os grupos consonánticos -cc- e 
-ct- segundo o contexto no que aparezan. 

Utiliza correctamente os grupos consonánticos bl, pl, 

cl, fl, gl. 

Diferencia as palabras por que, porque e porqué. 

CCL 

 

Identificar as preposicións 
e locucións 

preposicionais. 

Identifica e utiliza correctamente preposicións e 

locucións preposicionais e identifica a súa función na 
frase. 
 

CCL 

Coñecer as variedades 
internas da lingua. 

Coñece as variedades internas da lingua e identifica 

as variedades diacrónicas, diatópicas, diastráticas e 
diafásicas. 

CCL, 

CSC 

Coñecer o panorama da 

narrativa no século XIX e 
saber cales son os 

principias representantes 
da novela e do conto. 

Coñece o panorama da narrativa galega no século 

XIX e recoñece algúns dos seus máximos 
representantes. 

CCL, 

CCEC 

 
Unidade 12 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
- Escribir correctamente palabras homófonas e parónimas. 

- Identificar conxuncións e locucións conxuntivas, clasificalas e recoñecer a función que desempeñan. 
- Identificar interxeccións e utilizalas adecuadamente segundo a situación comunicativa dada. 

- Coñecer a situación do xénero teatral galego no século XIX e identificar algúns autores e obras representativos. 
 

Contidos Criterios  Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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de avaliación 

    
-  Os textos: os 

xornais dixitais. 

 

-  Diferenza entre 
haber e a ver, e 

entre hai, aí, ai! 

 

-  Conxuncións, 

locucións 
conxuntivas e 

interxeccións. 

 

-  O teatro do século 

XIX. 

 

Ler un xornal dixital, 
identificar as súas 

características e coñecer 
algunhas publicacións. 

Recoñece as características propias da 
prensa dixital e coñece algunhas 

publicacións. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Diferenciar o uso de haber e 
a ver, e de hai, aí, ai! 

Entende e aplica a diferenza entre haber e 
a ver, e entre hai, aí e ai! 

CCL 

 

Identificar as conxuncións e 
as locucións conxuntivas, e 

recoñecer as conxuncións. 

Identifica e clasifica conxuncións e 
locucións conxuntivas segundo a función 

que desempeñen dentro da frase ou da 
oración. 

Recoñece e utiliza interxeccións segundo a 

situación comunicativa. 

CCL 

Coñecer o panorama do 

teatro galego no século XIX e 
identificar algúns dos seus 

autores e obras máis 
representativos. 

Coñece a situación do xénero teatral 

galego no século XIX e identifica algúns 
autores e obras representativos. 

CCL, 

CCEC 

 

 
SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

(**en sombreado marcamos os mínimos esixibles) 

 Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

 

 

 

 

 

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

Define as palabras con exactitude, usando unha linguaxe propia.  

Identifica as palabras das que non coñece o significado, busca no dicionario e integra a palabra no seu 
vocabulario.   

Mostra interese por aprender palabras novas 
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Oralidade Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta 
lingua. 

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

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. 

Identifica as ideas relevantes dun texto.  

Sintetiza a información nun resumo que redacta con palabras propias 

Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan as ideas 

Distingue a estrutura e características do texto 

Utiliza fontes de información e intégraas nos textos de elaboración propia.  

Produce, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos propios establecendo conexións con outros 

textos ou autores, relaciona aspectos diferentes do texto e ten en conta os distintos elementos do texto para 
formular a súa opinión. 

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

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

Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

 
 

 
 

 
 

Discrimina as diferentes unidades lingüísticas. 

Diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos e coñece as principais transformacións que 

sufriron as palabras patrimoniais. 

Analiza o lexema e os morfemas dunha palabra dada. 

Recoñece palabras formadas por prefixación e sufixación e explica o significado dalgúns sufixos derivativos e 

alterativos 
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Lingua Diferencia palabras simples, derivadas, compostas e parasintéticas, e forma familias léxicas. 

Identifica substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasifícaos segundo o seu significado e segundo a súa 
estrutura. 

Identifica substantivos femininos e masculinos e forma o feminino de substantivos dados 

Forma o plural de substantivos simples e compostos. 

Identifica e clasifica adxectivos. 

Aplica as normas de concordancia do adxectivo, escribindo femininos e plurais doutros dados. 

Diferencia os graos do adxectivo e aplica correctamente as partículas comparativas. 

Relaciona topónimos dados cos xentilicios correspondentes 

Identifica e aplica os artigos e demostrativos (e as súas contraccións), ademais de saber cal é a súa función 

Identifica, recoñece e clasifica os posesivos, numerais, indefinidos, interrogativos e exclamativos 

Identifica o pronome persoal, diferencia formas tónicas e átonas e utiliza correctamente as formas átonas 

Analiza o lexema e as desinencias dunha forma verbal e indica os valores que estas achegan. 

Coñece e utiliza correctamente as formas verbais dos verbos regulares e con alternancia vocálica. 

Coñece e utiliza correctamente as formas verbais dos verbos irregulares. 

Identifica e analiza as formas nominais dos verbos 

Utiliza correctamente o infinitivo conxugado. 

Identifica e utiliza correctamente as perífrases verbais e sabe clasificalas segundo o valor que acheguen. 

Identifica, clasifica e analiza adverbios e locucións adverbiais 

Recoñece, clasifica e corrixe castelanismos. 

Recoñece e utiliza interxeccións segundo a situación comunicativa. 
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Identifica e clasifica conxuncións e locucións conxuntivas segundo a función que desempeñen dentro da frase 

ou da oración 

Identifica e utiliza correctamente preposicións e locucións preposicionais e identifica a súa función na frase 

 

 

 

 

Historia 

da Lingua 

Recoñece os elementos de substrato e superestrato na lingua galega  

Coñece a situación do galego na Idade Media e identifica algunhas das súas características lingüísticas. 

Comprende o concepto de plurilingüismo e enténdeo como unha realidade de carácter universal. 

Diferencia entre bilingüismo e diglosia e recoñece a importancia de normalizar o uso dunha lingua 

Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica e cadanseu status 

Coñece cal era a situación e o status do galego entre os séculos XV e XVIII. 

Coñecer a situación da lingua e da literatura galegas no século XIX e recoñece os trazos propios da ortografía 

decimonónica. 

Coñece as variedades internas da lingua e identifica as variedades diacrónicas, diatópicas, diastráticas e 
diafásicas 

Coñece a orixe e o corpus da literatura galego-portuguesa medieval  

Identifica as características dos diferentes tipos de cantigas 

Identifica e comenta cantigas de amigo 

Identifica e comenta cantigas de amor. 

Recoñece as características propias da cantiga de escarnio e maldicir e comenta un texto representativo do 
xénero 

Identifica as principais características da lírica relixiosa galego-portuguesa. 

Coñece a situación da literatura galega nos chamados «Séculos Escuros» e coñece algunhas mostras 
literarias conservadas, así como as principais figuras dese período. 
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Identifica a importancia da situación da literatura galega no século XIX e coñece os precursores do 
Rexurdimento. 

Literatura Coñece a contribución de Rosalía de Castro á vida cultural e literaria galega e comenta algúns dos seus 
poemas. 

 Coñece a contribución de Curros Enríquez á cultura e á literatura. 

 Coñece as principais contribucións de Eduardo Pondal á literatura galega 

 Coñece o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñece algúns dos seus máximos representantes. 

 Coñece a situación do xénero teatral galego no século XIX e identifica algúns autores e obras representativos 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ortografía  

Escribe correctamente palabras con e sen h. 

Aplica correctamente o uso das maiúsculas e das minúsculas 

Coñece o uso da diérese e utilízaa correctamente. 

Emprega correctamente as grafías b e v. 

Escribe correctamente palabras con s e con x 

Diferencia e usa correctamente o par homófono senón/se non 

Escribe correctamente palabras con l e con ll. 

Escribe correctamente palabras con n e con ñ. 

Entende e aplica a diferenza entre haber e a ver, e entre hai, aí e ai! 

Utiliza correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct- segundo o contexto no que aparezan. 

 Utiliza correctamente os grupos consonánticos bl, pl, cl, fl, gl. 

 Diferencia as palabras por que, porque e porqué. 
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4º ESO 

 

CONTIDOS COMÚNS A TODAS AS UNIDADES - CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES – 

COMPETENCIAS CLAVE 

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 de 

diferentes tipos 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. 
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LGB2.13.2. Crea un texto argumentativo 
propio a partir dun tema dado sen 

documentación previa. 

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 

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 século XX. 

B4.4. Coñecer e describir os 
acontecementos máis 

relevantes da historia social 
da lingua galega no século 

XX. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua 

galega no século XX. 
CCL, 

CCEC 
LGB4.4.3. Analiza a situación da lingua 

galega no século XX. 

B5.1. Identificación e 
comprensión  das etapas na 

produción literaria en 

B5.1. Coñecer o panorama 
literario do século XX, así 

como a obra dos principais 

LGLB5.1.2. Comprende e explica as 
etapas na produción literaria en 

galego do século XX e coñece a obra 

CCL, 

CCEC 
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galego do século XX. autores. dos principais autores.  

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 do século XX. 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras 
representativas da literatura 

galega do século XX. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou 

poemas representativos da literatura 
galega s 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 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. 

B2.9. Uso de técnicas e 
estratexias para producir 

textos escritos adecuados, 

B2.9. Empregar estratexias e 
técnicas axeitadas para 

producir escritos adecuados, 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de 
planificación para organizar o seu 

discurso. 

CCL, 

CAA 
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coherentes e ben 

cohesionados desde o punto 
de vista comunicativo 

(planificación, organización, 
redacción e revisión). 

coherentes e ben 

cohesionados desde o punto 
de vista comunicativo 

(planificación, organización, 
redacción e revisión). 

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 

 

Os contidos deste curso organízanse en diferentes seccións, ao igual ca en cursos anteriores, ás que se engade o 

apartado de literatura se centrará na creación literaria do Século XX. 
 

Temporalización: 

1ª avaliación: Unidades 1, 2, 3, 4 

2ª avaliación: Unidades 5,6,7, 8 

3ª avaliación: Unidades 9,10,11,12 

 

Obxectivos por unidades 

Unidade 1 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Aplicar correctamente as regras de acentuación. 
- Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás vogais. 

- Coñecer e describir os acontecementos máis relevantes da historia social da lingua galega no primeiro terzo do 
século XX. 
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- Coñecer o panorama literario a comezos do século XX, así como a obra dos principais autores. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada textos 
poéticos representativos da literatura 

galega de comezos do século XX. 
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Unidade 2 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Identificar o xénero dos nomes, formar o feminino e establecer a correcta 

concordancia co adxectivo. 

- Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do galego, con especial atención ás consoantes. 
-Coñecer as variedades internas da lingua e identificar os trazos que diferencian as distintas zonas dialectais. 

-Coñecer e valorar as achegas do Grupo Nós e dos seus principais representantes á cultura galega e, en concreto, 
ao ámbito literario. 

-Elaborar o comentario crítico dun texto seguindo uns pasos dados. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   

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. 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da 
lingua galega como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural. 

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. 

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. 
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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. 

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.  

 
Unidade 3 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Identificar o número dos nomes e adxectivos, formar o plural e establecer a correcta concordancia. 

- Coñecer e identificar as variedades socioculturais da lingua. 

- Coñecer e valorar as achegas de Castelao á cultura galega e, en concreto, ao ámbito literario. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   
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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

 
Unidade 4 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Escribir correctamente palabras con b e con v. 

-  Coñecer as variedades diafásicas da lingua e identificar a variedade estándar. 

-  Coñecer a literatura de vangarda en Galicia: principais escolas poéticas e autores máis relevantes. 

 

Contidos Criterios  Estándares de aprendizaxe avaliables 
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de avaliación 

 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. 

 LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como 

variedade unificadora. 

 LGB4.7.5. Recoñece as variedades 
diafásicas da lingua galega. 

 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. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente os distintos movementos 
de vangarda, sinalando os seus 

principais trazos característicos. 

 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. 

 

Unidade 5 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar pronomes persoais, substituír frases nominais polo pronome correspondente e colocar axeitadamente 
o pronome átono 

-  Coñecer o panorama social e político dos anos da posguerra para entender o proceso de desgaleguización. 

-  Coñecer os autores máis representativos da literatura do exilio, así como as súas obras máis importantes. 
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-  Crear currículos, en formato impreso ou dixital, seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

 
    

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, 
un texto de Blanco Amor e sinala os 

seus trazos característicos. 

 

 
Unidade 6 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Utilizar correctamente o h. 

-  Coñecer os acontecementos máis importantes no desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins do século XX. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. 

-  Crear un blog seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

    
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. 

 

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. 
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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 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. 

 

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. 

 

 

Unidade 7 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Ler, comprender e analizar textos xornalísticos de opinión. 

-  Analizar morfoloxicamente e conxugar verbos. 

-  Saber que é a lusofonía e que ámbito xeográfico abarca. 

-  Coñecer e valorar a obra narrativa de Neira Vilas e dalgúns autores representativos da Nova Narrativa Galega. 

-  Crear unha instancia seguindo uns modelos dados e tendo en conta certas indicacións. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

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. 

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. 
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LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación 
a partir dos argumentos expresados nun 

texto. 

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

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. 

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. 

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 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os 
principais recursos da Rede en portugués. 

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. 

B5.2. Lectura autónoma e 
comentario de obras 

representativas da literatura 
galega de 1916 ata a 

B5.2. Ler autonomamente e 
comentar obras 

representativas da literatura 
galega de 1916 ata a 

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. 
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actualidade. actualidade e relacionar o seu 

contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de 

cada período. 

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 aos seus principais contidos e 
sinala os seus trazos característicos 

definitorios. 

 

Unidade 8 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Analizar mensaxes publicitarias. 

-  Utilizar correctamente certas terminacións: -nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción. 

-  Identificar os prexuízos lingüísticos e argumentar acerca de como afectan ao proceso normalizador da lingua. 

-  Coñecer e valorar os principais representantes da poesía galega de posguerra, así como as súas obras máis 
importantes. 

-  Coñecer as características dos folletos, os dípticos e os trípticos.  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

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). 

 

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 

B2.7. Identificar os usos 
lingüísticos que conteñan 

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

discriminatorios. 

prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

discriminatorias. 

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

publicidade. 

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. 

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. 

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. 

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. 

B5.2. Lectura autónoma e 

comentario de obras 
representativas da 

literatura galega de 1916 

B5.2. Ler autonomamente e 

comentar obras 
representativas da literatura 

galega de 1916 ata a 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 

representativos de poetas das xeracións de 
posguerra, resume o seu contido e sinala os 

seus trazos característicos definitorios. 
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ata a actualidade. actualidade e relacionar o 

seu contido co contexto 
histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos 
poéticos das xeracións de posguerra (anos 

cincuenta) e sinala os seus trazos 
característicos. 

 

Unidade 9 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Utilizar correctamente o infinitivo conxugado. 

-  Coñecer o estado do galego na actualidade, no referente ao seu uso e á competencia dos falantes. 

-  Coñecer e valorar algúns poetas representativos da Xeración das Festas Minervais, así como algunhas das súas 

obras máis destacadas. 

 

 
Contidos 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

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. 

 

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 evolución. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios 
sociolingüísticos a situación galega actual. 

 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas 
tirando conclusións nas que incorpora os seus 

coñecementos sociolingüísticos. 

 

LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de 

Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. 

 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua 
galega a partir da situación sociolingüística actual. 
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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. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Unidade 10 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar e utilizar correctamente as perífrases verbais. 

-  Valorar a importancia dos medios de comunicación na normalización da lingua. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da narrativa actual, así como analizar textos representativos. 

-  Crear unha curtametraxe a partir dun guión e seguindo unhas pautas dadas. 

 
Contidos 

Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

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. 
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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. 

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. 

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. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos da 
narrativa actual. 

 

Unidade 11 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Identificar e utilizar correctamente os adverbios e as preposicións. 
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-  Valorar a importancia de Internet na normalización do galego. 

-  Coñecer e valorar algúns autores e autoras da poesía e do teatro actuais, así como analizar textos 

representativos. 

-  Crear unha presentación multimedia seguindo unhas pautas dadas Identificar e utilizar correctamente as 
perífrases verbais. 

 

 
Contidos 

Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

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. 

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. 

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 

LGLB5.2.2.  Le autonomamente obras ou 
textos representativos de poetas 

actuais. 

LGLB5.2.3.  Comenta, de forma guiada, un 
texto poético ou teatral actual, sinala 

os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co período 
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cada período. literario correspondente. 

 

Unidade 12 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Utilizar correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct-. 

-  Recoñecer as causas dos cambios semánticos, distinguir os diferentes tipos de cambios semánticos e identificar 

os principais recursos empregados. 

-  Analizar o uso do galego en diferentes ámbitos sociais. 

-  Coñecer e valorar os novos modos de creación literaria que achega a tecnoloxía dixital. 

 

 
Contidos 

Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

B4.4. Situación sociolingüística 
de Galicia. A presenza da 

lingua galega nos principais 
ámbitos 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. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con 
criterios sociolingüísticos a situación 

galega actual. 

LGB4.2.3. Analiza gráficas tirando 
conclusións nas que incorpora os 

seus coñecementos sociolingüísticos. 

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. 
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SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
(**en sombreado marcamos os mínimos esixibles) 

 Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

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

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

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

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

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. 

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

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

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

Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa 
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Aplica correctamente as normas ortográficas da lingua galega 

Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias de calquera texto oral 

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta 
lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos 

Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 

conceptuais). 

- Resume o contido dos textos, empregando o propio léxico. 

- Emprega cadros para extraer e organizar a información dos textos.  

- Elabora adecuadamente esquemas e mapas conceptuais  

Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e 
outras fontes de documentación) para solucionar problemas de comprensión. 

- Reflexiona sobre as normas gramaticais do galego a partir dos textos, de xeito guiado. 

- Consulta información en diversas fontes dixitais e impresas para solucionar problemas de 
comprensión. 

Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

- Recoñece nos textos a idea principal e as ideas secundarias. 

Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

Responde correctamente preguntas sobre o contido dos textos 

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

- Segue unhas pautas para expresarse con riqueza léxica. 

- Transforma textos dados para evitar o uso de repeticións e palabras comodín. 

Corrixe castelanismos en textos dados. 

- Evita o uso de castelanismos nas propias producións orais e escritas 

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

- Reflexiona criticamente sobre os textos, dando mostras de rexeitar o emprego de mensaxes 
discriminatorias. 

Determina o tema e intención comunicativa de textos dados. 
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Interpreta a información de mapas, gráficas. 

Extrae información de mapas, interprétaa e emprégaa para reflexionar sobre os contidos 

Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión, información e a columna.  

- Distingue razoadamente cadanseu trazo característico.  

Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos 

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

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

- Sintetiza, planifica e resume a información de textos argumentativos sen repetir nin parafrasear. 

- Redacta textos argumentativos a partir de información obtida de diversas fontes 

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

Reflexiona, oralmente e por escrito, sobre os contidos dos textos  

- Redacta textos breves a partir dun tema dado 

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

- Distingue os tipos de rexistro e utiliza o adecuado á tipoloxía textual e á situación comunicativa. 

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

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

- Recoñece os trazos propios do texto publicitario 

 

 

 

 

 

 

Lingua e 

sociedade 

Recoñece os prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión nos usos. 

Identifica as etapas que se establecen desde 1916 a 1978 desde o punto de vista sociolingüístico 

Describe o proceso de construcción da variante estándar da lingua 

Recoñece as características principais da do galego moderno 

Identifica as características do galego moderno 

Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno 
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Recoñece a importancia da etapa do 1916 a 1978 no desenvolvemento da lingua 

Identifica a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no desenvolvemetno do galego  

 

 

 

 

Morfoloxía 

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

Distingue os tipos de perífrases verbais e emprégaas correctamente 

Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

- Sinala, en termos dados, a súa estrutura morfolóxica 

Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

- Aplica os seus coñecementos sobre os procedementos de creación de palabras para ampliar o 
seu repertorio léxico. 

- Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas 
palabras. 

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

Recoñece a formación da conxugación verbal, tanto regular coma irregular 

Sérvese con corrección do infinitivo conxugado 

Coñece o significado das palabras que levan acento diacrítico 

Identifica e sérvese correctamente das palabras invariables 

Explica e usa correctamente a colocación dos pronomes e as súas aglutinacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura  galega de 1916 ata a actualidade 

Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916-1936 (Irmandades e Grupo Nós). 

 

Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916-1936 (As Vangardas). 

 

Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916-1936 (Irmandades e Grupo Nós). 

 

Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: o exilio. Os renovadores da prosa e 
a NNG 

Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: o exilio, Xeración do 36, 
Promoción de Enlace e Xeración das Festas Minervais 
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Literatura 

Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: o exilio, a Xeración dos 50 e grupo 

de Ribadavia 

Identifica, analiza, describe e comenta a poesía e prosa galega desde 1975 

Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras de obras da Literatura galega desde 1916 ata a 

actualidade, sinala os seus trazos actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 

literatura galega correspondente. 

Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada de estas 

Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega de da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ortografía  

Escribe correctamente palabras con e sen h. 

Aplica correctamente o uso das maiúsculas e das minúsculas 

Coñece o uso da til diacrítico . 

Emprega correctamente as grafías b e v. 

Escribe correctamente palabras con s e con x 

Utiliza con corrección os signos de puntuación na redacción do texto.  

Divide o texto en parágrafos de maneira habitual e con criterio. 

Escribe correctamente palabras con l e con ll. 

Escribe correctamente palabras con n e con ñ. 

Utiliza correctamente os grupos consonánticos -cc- e -ct- segundo o contexto no que aparezan. 

Utiliza correctamente os grupos consonánticos bl, pl, cl, fl, gl. 

 Aplica as regras de acentuación 
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BACHARELATO 

 
COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 
 

   
 

 

 

 

 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos escritos 
e orais. 

-  Responde ás preguntas da lectura 
inicial adiantándose aos contidos do 

tema. 

-  Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 

-  Utiliza con corrección a linguaxe escrita 

e oral para expresar os coñecementos, 
mediante a resolución das distintas 

actividades que se piden na unidade. 

-  Manter unha actitude favorable cara á 
lectura. 

-  Realiza unha lectura comprensiva dos 
textos da unidade e extrae as ideas 

principais.   

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais 

-  Realiza as actividades do libro con 

corrección ortográfica e gramatical. 

Competencia para 
aprender a aprender 

-  Desenvolve estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

-  Realiza actividades de identificación, 
relación, clasificación... 

Competencias sociais 
e cívicas 

-  Coñecer as actividades humanas, 
adquirir unha idea da realidade histórica 

a partir de distintas fontes, e identificar 

as implicacións que ten vivir nun Estado 
social e democrático de dereito 

-  Valora a importancia da ciencia e da 
cultura na sociedade actual. 
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referendado por unha constitución. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades  
desde coñecementos previos do tema.. 

-  Extrae conclusións tras a lectura do 
texto inicial e realiza con éxito as 

actividades do Repaso da unidade. 

Conciencia e 
expresións culturais 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

-  Le con atención os textos de autor 
propostos na unidade. 

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes para a busca 

de información. 

-  Emprega diversos recursos para 

ampliar a información. 

 
 

  CONTIDOS COMUNS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

     Comprensión, 
interpretación e 

valoración de textos orais 
e audiovisuais de 

natureza diversa. 

Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 

discursos orais, audiovisuais 
e a situación en que se 

desenvolven. Captar o 

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 
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sentido global, a intención do 

discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e 

secundarias. 

Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, esquemas ou 

mapas conceptuais. 
CCL 

Interpreta, reflexiona e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais de distinta 

natureza. 
CAA 

Comprensión 

interpretación e 
valoración de diferentes 

textos sobre temas 
especializados do ámbito 

educativo. 

Comprender, interpretar e 

valorar textos orais de 
diferente carácter sobre 

temas especializados 
(conferencias, clases, 

charlas, presentacións e 
videoconferencia). 

Identifica as ideas principais e contidos 

relevantes dunha presentación (charla 
ou conferencia sobre temas 

especializados do ámbito educativo). 

CCL 

CAA 

Recoñece as distintas estratexias de 
organización do contido nunha 

exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 

educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 

CAA 

Escoita de maneira activa, toma notas 
e formula preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 

desprenden da exposición oral. 

CCL 

CAA 

Produción (planificación e 

execución de textos orais 
relacionados con algún 

contido do currículo ou 
tema de actualidade) 

adecuada á situación 
comunicativa, con 

coherencia, cohesión, 

Realizar producións orais 

planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 

tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 

intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 

cohesión, corrección, coa 

Planifica os seus textos orais e produce 

discursos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

CAA 

CCL 

Consulta fontes de información diversas 

e revisa os borradores e esquemas. 
CAA 

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

cínguese ao tema e non divaga. 
CCL 
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corrección, coa axuda das 

TIC, así como de 
elementos non verbais e 

con control das emocións 
ao falar en público. 

axuda das TIC así como de 

elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar 

en público. 

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. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

Exprésase con facilidade e recorre a 

paráfrases ou circunloquios cando non 
encontra a expresión precisa. 

CCL 

CSIEE 

Utiliza o rexistro adecuado á situación 

comunicativa. CCL 

Tenta buscar a complicidade do público 
e demostra seguridade ao responder as 

preguntas do auditorio. 
CSIEE 

Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar 

gramaticalmente o texto e elaborar 
unha presentación adecuada á situación 

e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección. 

CD 

CCL 

CAA 

Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 

situación e á intención 

comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 

e corrección. 

Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

CCL 

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 

CCL 
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(pronuncia das sete vogais, n velar e 

fonema fricativo palatal xordo). 

Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do 

galego: infinitivo conxugado e 

fraseoloxía adecuada. 

CCL 

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

Exposición oral de textos 
expositivos e 

argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 

científica e cultural. 

Expor oralmente, con rigor e 
claridade, un tema 

especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 

divulgación científica e 
cultural. 

Desenvolve un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección gramatical 

e fonética. 
CCL 

Emprega léxico preciso e especializado 
e evita o uso de coloquialismos e 

palabras comodín. 
CCL 

Participación activa e 
argumentada en debates 

nos que se expresen 
opinións acerca dun tema 

de actualidade. 

Participar activa e 
argumentadamente en 

debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 

actualidade. 

Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta 

as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

CCL 

CAA 

CSC 

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 

Participación en 

interaccións orais sobre 
temas de interese persoal 

ou social ou asuntos da 
vida cotiá, en diferentes 

rexistros. 

Participar en interaccións 

sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 

da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

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 
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Aplicación dos 
coñecementos gramaticais 

á avaliación e mellora da 
expresión oral e 

recoñecemento en 
exposicións orais propias 

e alleas das dificultades 

expresivas. 

Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral e 
recoñecer, en exposicións 

orais propias e alleas, as 
dificultades expresivas. 

Recoñece en exposicións propias e 
alleas as dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos rexistros 

pobreza léxica, fonética e entoación 
inadecuada), e identifica interferencias 

lingüísticas e desviacións da norma. 

CAA 

CCL 

Deseña estratexias para mellorar e 

progresar de xeito autónomo. 
CAA 

Participación nas 
producións orais cunha 

fonética e prosodia 
correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude crítica 
ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, 

valorar esta pronuncia e 
amosar unha actitude crítica 

ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

  

Recoñece e rexeita argumentadamente 

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

CCL 

CSC 

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

CCL 

CSC 

Comprensión e produción 
de textos propios dos 
ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e 
empresarial con axuda de 

estratexias e 
coñecementos 

lingüísticos, 

sociolingüísticos e 
pragmáticos. 

Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e 

pragmáticos para interpretar 
e producir textos propios dos 

ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 

empresarial. 

Sintetiza as ideas fundamentais do 
texto en resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 

CCL 

CCA 

Interpreta o sentido global e identifica 
a intención comunicativa do emisor en 
textos expositivos e argumentativos de 

distintos ámbitos. 

CCL 

Diferencia as ideas principais e as 

secundarias e sintetiza o contido de 
textos expositivos e argumentativos de 

distintos ámbitos. 

CCL 

Utiliza recursos bibliográficos, 
audiovisuais e dixitais para facilitar a 

comprensión dun texto e complementar 

CCL 

CD 

CAA 
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as súas producións. 

Planificación, produción e 
revisión de textos de 
distintos ámbitos 

adecuados, coherentes e 

ben cohesionados; 
axustados ás normas 

morfolóxicas e 
gramaticais e ben 

presentados. 

Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos 
de uso adecuados á situación 

e á intención comunicativa, 

con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa 

presentación. 

Planifica os seus traballos seguindo 
unha orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura para mellorar a 

produción final. 

CCL 

Produce textos propios de distintos 

ámbitos usando o rexistro adecuado, 
organizando os enunciados en 

secuencias lineais e ben cohesionadas. 

CCL 

CSC 

Produción de traballos 
educativos individuais e 

en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou 

da actualidade social, 
científica e cultural. 

Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 

temas controvertidos do 
currículo ou de actualidade 

social, científica ou cultural. 

Desenvolve un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección gramatical. CCL 

Adecúa a súa expresión ás condicións 
da situación comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo e 

xénero textual) e emprega os recursos 
expresivos propios do rexistro formal. 

CCL 

Emprega léxico preciso e evita o uso de 
coloquialismos ou palabras comodín. CCL 

Organiza os contidos dos seus traballos 

en función duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta posturas 

enfrontadas e defende a súa opinión 
con argumentos. 

CCL 

CSC 

Busca e selección de 
información procedente 
de fontes bibliográficas e 

dixitais e posterior 
organización e revisión 

das producións cos 

Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e 
utilizar as TIC ao longo de 

todo o proceso de escritura, 
desde a planificación, 

organización e produción do 

Consulta información en fontes 
bibliográficas e dixitais e compila os 
datos máis relevantes en fichas-

resumo. 

CCL 

CD 

CAA 

Respecta as normas de presentación 

dos traballos escritos, a organización 
CCL 

CD 
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recursos que ofrecen as 

TIC. 

texto á súa revisión e 

corrección final. 

en epígrafes, procedementos de cita, 

notas a pé de páxina, bibliografía. 

Utiliza procesadores de texto e 

correctores ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros ortográficos 

e tipográficos. 

CCL 

CD 

Identificación e progresiva 

utilización dos 
coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver 
unha competencia 

comunicativa integrada. 

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. 

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 

 

TAREFAS A REALIZAR EN CADA UNHA DAS UNIDADES 

- Ler, escoitar e realizar actividades de comprensión lectora para poder aclarar posibles dúbidas. 
- Aprender,  investigar e realizar actividades relacionadas coas diferentes circunstancias sociolingüísticas. 

- Ampliar e aplicar a terminoloxía básica aprendido en cada unidade. 
- Lemos atentamente a información teórica que achega o LA, temos en conta suxestións metodolóxicas, 

realizamos as actividades do LA e material de reforzo dos RF. Elaboramos esquemas coas información teórica 
aprendida en cada unidade 

- Analizamos os elementos característicos dos distintos textos. Lemos a información teórica que achega o LA, 

realizamos as actividades do LA e dos RF. E elaboramos un esquema coas principais características dos textos. 
- Creamos textos propios a partir de modelos dados seguindo os pasos que achega o LA e realizamos as 

actividades do LA e material de reforzo. 
- Avaliamos o aprendido aplicado a diferentes actividades. 
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RECURSOS 

O material para o alumnado é: 

-  Enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar as unidades. 

-  Textos para ampliar contidos. 
-  Propostas de traballo para reforzar e fixar os contidos da unidade. 

-  Actividades multimedia para reforzar os contidos da unidade. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN Bac 

O departamento establece que os instrumentos de avaliación utilizados para o seguimento das aprendizaxes 
apoiaranse en: 

 Exercicios de comprensión, análise e síntese do material aportado.  
 Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.  

 Práctica  de esquemas. 
 Prácticas das competencias básicas.  

 Traballo  de investigación en grupo.  

 Confección de resumos de traballos realizados. 
 Realización de traballos  elaborando  un guión  previo  e  buscando  información en fontes diversas. 

 Comentario de  pequenos   textos  con preguntas guiadas. 
 

 
 

 

Procedementos de avaliación 1º BAC 

 
PORCENTAXE NA NOTA 

FINAL 

  

   1.ª avaliación 30% 

2.ª avaliación 30% 

3.ª avaliación 40% 

Cualificación total 100% 
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Ademais dos contidos conceptuais tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame, polo que sobre a 

cualificación global se poderá descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes poderán ser:  

—Moi graves: Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos 

clíticos...). Desconto 0’2 puntos c/u.  

—Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica... Desconto 0’1 

c/u.  

—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Desconto 0’05 puntos c/u.   

Ao final do curso: 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN Bac 

O departamento establece que os instrumentos de avaliación utilizados para o seguimento das aprendizaxes 
apoiaranse en: 

 Exercicios de comprensión, análise e síntese do material aportado.  
 Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.  

 Práctica de esquemas. 

 Prácticas das competencias básicas.  
 Traballo de investigación en grupo.  

 Confección de resumos de traballos realizados. 
 Realización de traballos elaborando un guión previo e buscando información en fontes diversas. 

 Comentario de pequenos textos con preguntas guiadas. 
Bacharelato: Lingua galega e Literatura 1 

 

Temporalización: 

 A temporalización debe ser flexible para atender ás diferentes necesidades de cada alumno/a, co que 

marcaremos un tempo previsto que poderá sufrir alteracións, ou mesmo volta a contidos xa vistos se é necesaria 

unha revisión dos mesmos. 
1º Trimestre:  Unidades 1-5 

2º Trimestre:  Unidades 6-10 

3º Trimestre:  Unidades 11-15 
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Unidade 1: Comunicación e linguaxe 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Distinguir entre comunicación oral e comunicación escrita. 

- Verificar o coñecemento sobre a lingua.  
- Analizar un texto a partir dunhas pautas dadas. Lectura e comprensión.  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-Comprensión 

de textos 

orais e 
audiovisuais.  

-Conceptos de 
Lingüística 
Xeral.  

-Comentario 
de textos: A 

lectura e a 
comprensión.  

Comprender 
diferentes tipos 

de discursos 
orais e 

audiovisuais. 

Identifica as ideas 
fundamentais e secundarias 

de textos orais e 
audiovisuais.   

CCL, 

CAA 

Verificar o 

coñecemento 
formal e a 

capacidade de 
reflexión sobre a 

lingua. 

Describe e emprega os 

principais conceptos de 
Lingüística Xeral. 

CCL 

Aplicar 

estratexias e 
coñecementos 

lingüísticos, 
sociolingüísticos 

e pragmáticos 
para comprender 

un texto. 

Interpreta o sentido global 

dun texto. 

CCL, 

CSIEE, 

CAA 

 

 

Unidade 2: Tipoloxía textual 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo.  
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- Comprender de forma esquemática a variedade de textos e a súa clasificación segundo criterios de intención 

comunicativa, estrutura formal ou lugar de interacción social. Comprender e analizar as propiedades textuais 
dun texto. 

- Producir textos descritivos, expositivos, narrativos, argumentativos e dialogados.  
- Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para comprender, analizar e 

comentar o texto (resumo).  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
 

     
-Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais de 

carácter expositivo e 

argumentativo. 

Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas 

especializados. 

Escoita, comprende, recoñece 

e sintetizas as ideas principais 
e secundarias do texto.  

CSC, 

CCL, 

CAA 

-Produción de textos escritos 
ou orais de diferentes xéneros 

mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, 

presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 

corrección. 

Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un 

correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, 

adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección. 

Produce textos escritos ou 
orais de diferentes xéneros 

mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, 

presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 

corrección. 

CCL, 

CAA 

-Comprensión, análise e 
produción de textos 

expositivos, argumentativos, 
descritivos, narrativos e 

dialogados.  

Comprender, producir e sintetizar o 
contido de textos expositivos, 

argumentativos, descritivos, 
narrativos e dialogados.  

Identifica e produce textos 
expositivos, argumentativos, 

descritivos, narrativos e 
dialogados.  

CCL, 

CAA,  

CD 

-Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e 

pragmáticos para 
comprender, analizar e 

comentar o texto na súa 

Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, 

sociolingüísticos e pragmáticos para 

comprender, analizar 

e comentar o texto na súa 
integridade. 

Recolle as ideas fundamentais 
dun texto nun resumo.  

CCL, 

CAA 
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integridade. O resumo. 

 

 
Unidade 3: O substantivo e o adxectivo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Identificar morfolóxica e sintacticamente os substantivos, adxectivos e clasificalos segundo o significado, orixe 

e composición. 

 Coñecer e aplicar regras básicas de gramática: xénero e número. 
 Identificar o adxectivo cualificativo e aplicar correctamente os procedementos de formación do comparativo e 

do superlativo. 
 Comprender a importancia do título e o tema para ter unha idea completa dos temas desenvoltos nun textos. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

     
-Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa, 
cunha actitude de interese, 

de cooperación e de 

respecto. 

Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 

adecuación, coherencia e 

cohesión ao texto. 

Identifica os recursos de 
adecuación, coherencia e 
cohesión.  

Aplica as normas de cortesía da 
comunicación oral.  

Recoñece os aspectos prosódicos e 

a linguaxe corporal.  

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

-Caracterización morfolóxica, 

semántica e sintáctica do 
substantivo e do adxectivo. 

 

Recoñecer e identificar os trazos 

característicos das 

categorías gramaticais 
substantivo e adxectivo, explicar 

os 

seus usos e valores nos textos. 

Identifica e explica os usos e 

valores do 

substantivo e do adxectivo nun 
texto, relacionándoos coa 

intención comunicativa, coa 

tipoloxía textual, así como 

con outros compoñentes da 

situación comunicativa. 

CCL, 

CAA, 
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-Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 

sociolingüísticos e 
pragmáticos para 

comprender, analizar e 
comentar o texto na súa 

integridade. 

Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 

sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar 

e comentar o texto na súa 
integridade. 

Distingue o tema principal e os 
subtemas e compón o esquema 

xerarquizado das ideas do texto. 
CCL, 

CAA 

 
 

Unidade 4: O pronome persoal 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal. 
2. Identificar e usar correctamente as formas átonas e reflexivas do pronome persoal. 

3. Coñecer e aplicar correctamente as normas de colocación e de concorrencia do pronome átono, así como os 
valores significativos que poida adquirir. 

4. Comentario de textos: O esquema.  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

     
-Definición, morfoloxía e 
funcións.  

-Serie tónica.  

-Serie átona.  

-Coñecemento, 

caracterización e 
tipoloxía dos pronomes 

persoais. 

Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da 

categoría gramatical dos 

pronomes e explicar os seus 
usos 

e valores nos textos. 

Identifica e explica os usos e valores 
dos pronomes e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e 

a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

CCL, 

CAA 

Planificación e produción 

de textos adecuados, 
coherentes e ben 

Compoñer producións escritas 

planificadas adecuadas á 
situación e á intención 

Selecciona e presenta os contidos dos 

seus textos de forma clara e ordenada. CCL, 

CAA 
Identifica e describe as características 
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cohesionados; 

axustados ás normas 
gramaticais e ben 

presentados. 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 

lingüísticas dos distintos tipos de 

rexistro. 

Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á 
situación comunicativa das súas 

producións. 

Utiliza mecanismos variados de 
cohesión lingüística. 

Axústase ás normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 

 
Unidade 5: Os determinantes e outros pronomes 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar correctamente o artigo e as súas contraccións, e recoñecer os seus usos específicos. 

 Identificar os demostrativos e coñecer os seus usos e valores especiais 

 Identificar os posesivos e coñecer as súas formas e usos especiais 

 Identificar as formas dos pronomes relativos e coñecer as normas que regulan o seu emprego. 

 Coñecer as formas e usos dos pronomes interrogativos e exclamativos. 
 Coñecer as formas e clasificación dos pronomes numerais e dos pronomes indefinidos. 

 Comentario de textos: A estrutura. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
 

     
-Coñecemento, tipoloxía e 

caracterización dos determinantes. 

-Os determinantes e outros 
pronomes. 

-O artigo. 

-Os demostrativos. 

-Os posesivos. 

Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 

categoría gramatical dos 

determinantes, explicando os 
seus usos e valores nos textos. 

Identifica e explica os 
usos e valores dos 

determinantes, relaciona 

a súa presenza coa 
intención comunicativa e 

a tipoloxía textual, así 
como con outros 

CCL, 

CAA, 

CD 
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-Os relativos. 

-Os interrogativos e os exclamativos. 

-Os numerais. 

-Os indefinidos. 

compoñentes. 

-Comentario de textos:  

-A estrutura. 

-Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e 

revisión dos textos cos recursos que 
ofrecen as TIC. 

Planificar, producir e revisar 
textos de investigación a partir 

da información obtida en fontes 
impresas e dixitais e con axuda 

dos recursos que ofrecen as 
TIC. 

Planifica os escritos en 
función dunha orde 

predefinida e revisa o 
proceso de escritura con 

axuda de ferramentas 
dixitais. 

CCL, 

CD 

Comprensión, produción e valoración 
de textos procedentes dos medios de 

comunicación social tanto os 
publicitarios como os periodísticos de 

carácter informativo e de opinión. 

Comprender, producir e valorar 
de forma crítica textos 

publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 

opinión. 

Comprende, produce e 
valora de forma crítica 

textos publicitarios e 
periodísticos de carácter 

informativo ou de 
opinión. 

CCL, 

CSC 

Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece 
os elementos de 

persuasión dos 

anuncios. 

Identifica e rexeita as 
ideas e os usos 

lingüísticos 
discriminatorios dos 

textos publicitarios. 

 

 
Unidade 6: O verbo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
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 Coñecer a estrutura morfolóxica das formas verbais. 

 Conxugar con corrección os verbos regulares con alternancia no radical. 

 Conxugar correctamente verbos irregulares. 

 Identificar os valores dos modos e tempos nas formas verbais. 

 Identificar e utilizar con corrección as formas nominais do sistema verbal. 

 Identificar as perífrases verbais e determinar o seu significado. 

 Comentario de textos: O comentario crítico: obxectivos e fases. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
 

     
-Recoñecemento, 
descrición e uso da 

categoría verbal e das 
perífrases verbais. 

-O verbo. 

-Definición e estrutura. 

-O sistema verbal do 

galego. 

-Algúns valores dos modos 
de dos tempos. 

-As formas nominais ou 
amodo-temporais. 

-As perífrases verbais. 

 

 

Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 

categoría gramatical do 
verbo e as perífrases 

verbais e explicar os seus 

usos e valores nos textos. 

Identifica e explica os usos e 
valores dos verbos e das perífrases 

e relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros 

compoñentes.  

CCL, 

CAA, 

CD 

-Comentario de textos: O 

comentario crítico: 
obxectivo e fases. 

 

Aplicar estratexias e 

coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e 

pragmáticos para 
comprender, analizar e 

Interpreta o sentido global do 

texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e emite 

opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

CCL, 

CSC 
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comentar o texto na súa 

integridade. 

 

 

Unidade 7: O adverbio, as preposicións e as conxuncións 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Coñecer a clasificación formal, atendendo á orixe e semántica do adverbio 

2. Coñecer as funcións, as formas e os valores das preposicións 

3. Coñecer as funcións e os valores das conxuncións 

4. Comentario de textos: O comentario crítico: introdución 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

     
-Coñecemento, 

caracterización e tipoloxía 

do adverbio e das 
locucións adverbiais. 

-O adverbio. 

-As preposicións. 

-As conxuncións. 

 

Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 

categoría gramatical do 
adverbio, das preposicións 

e das conxuncións e 
explicar os seus usos e 

valores nos textos. 

Identifica e explica os usos e 
valores dos adverbios e das 

locucións adverbiais, das 
preposicións e das conxuncións e 

relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros 
compoñentes. 

CCL, 

CAA,  

CD 

-Comentario de textos: O 
comentario crítico: 

introdución. 

- Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos orais 

e audiovisuais de 
natureza diversa. 

Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 

discursos orais e 
audiovisuais. 

Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos 

sobre discursos orais de distinta 

natureza. CCL, 

CAA 
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Unidade 8: Historia da lingua: ata o século VIII  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Valorar a lingua galega como lingua histórica e propia de Galicia 

2. Coñecer a orixe románica da lingua galega e a súa evolución ata converterse no romance galego portugués. 
3. Coñecer a formación histórica do léxico galego. 

4. Identificar as características e a estrutura do corpo argumentativo dun texto. 
 

Historia da lingua: do latín 
ao galego; 

situación lingüística da 
Península antes da 
romanización; substrato e o 

estrato latino (principais 
evolucións fonéticas do latín 

ao galego). A Romanización 

e o nacemento das linguas 
romances; o superestrato. 

 

Describir a historia da lingua 
do latín ao galego e 

distinguir os elementos 
constitutivos deste. 

Describe a romanización e o 
nacemento das linguas romances. 

CCL, 

CSC, 

CAA, 

CD 

Identifica e describe os diferentes 
elementos constitutivos do galego 

ao longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

Recoñecer os cultismos, 
semicultismos e palabras 

patrimoniais e citar 
exemplos, así como 

distinguir as familias léxicas 
irregulares e utilizalas 

correctamente. 

Recoñece os cultismos, 
semicultismos e palabras 

patrimoniais e cita algún exemplo. 

Distingue as familias léxicas 
irregulares e utilízaas 

correctamente. 

Produción adecuada á 

situación comunicativa, con 
coherencia, cohesión, 

corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos 

non verbais e con control 
das emocións ao falar en 

público. 

Realizar producións orais 

planificadas, relacionadas 
con algún contido do 

currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á 

situación e á intención 
comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión, 
corrección, coa 

axuda das TIC así como de 

Produce textos planificados e 

axeitados coas TIC, tras consultar 
fontes de información. CAA, 

CCL, 

CSIEE, 

CSC, 

CD 
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elementos non verbais e con 

control das emocións ao 
falar en público. 

-Comentario de textos: O 
comentario crítico: corpo 

argumentativo. 

Identificar as características 
e a estrutura do corpo 

argumentativo dun texto. 

Identifica as características e a 
estrutura do corpo argumentativo 

dun texto. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

 

 

Unidade 9: Historia da lingua: séculos IX a XIX 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer e valorar a evolución histórica da lingua galega. 
- Entender a situación cultural e histórica do galego antigo e coñecer algúns dos seus trazos lingüísticos propios. 

- Comprender os factores que provocaron a decadencia da nosa lingua na Idade Moderna e coñecer os trazos 
característicos do galego medio. 

- Coñecer a situación histórica, cultural e lingüística do galego no século XIX. 
- Identificar as características do apartado de conclusión dun texto. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

 

     
-A Baixa Idade Media: galego 

antigo. 

-A Idade Moderna: galego 
medio. 

-A Idade Contemporánea: 

galego moderno 

Identificar e describir 
as características 

lingüísticas 
fundamentais do 

galego antigo, o seu 
contexto e identificalo 

en textos. 

Identifica e describe as características 
lingüísticas fundamentais do galego 

antigo. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Describir o contexto histórico e cultural 
do galego antigo así como a súa situación 

sociolingüística. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Identifica o galego antigo en documentos 
non literarios e literarios. 

CCL, 

CAA, 

CD 
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Distinguir as 
características 

lingüísticas 
fundamentais do 

galego medio (s. XVI, 
XVII e XVIII), describir 

o seu contexto e 

identificalo en textos. 

Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (s. XVI, 

XVII e XVIII), describe o seu contexto e 
identifícao en textos. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Describe o contexto histórico e cultural 
do galego medio así como a súa situación 

sociolingüística. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Analiza a repercusión desta etapa de 
dialectalización da lingua no 

desenvolvemento posterior do galego. 

CCL, 

CAA, 

CD 

-Comentario de textos: O 
comentario crítico: a 

conclusión. 

 

Identifica o galego medio en documentos 
non literarios e literarios. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Distinguir as 
características 
lingüísticas 

fundamentais do 
galego moderno 

(desde o s. XIX ata 

1916), describir o seu 
contexto e identificalo 

en textos, elaborar 
traballos individuais 

e/ou en grupo nos 
que se describan e 

analicen textos 
anteriores a 1916. 

Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde 
o s. XIX ata 1916). 

CCL, 

CAA, 

CD 

Describe o contexto histórico e cultural 
do galego moderno (desde o s. XIX ata 
1916) así como a súa situación 

sociolingüística. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Analiza a repercusión da etapa de 
nacemento do galego moderno (desde o 
s.XIX ata 1916) no desenvolvemento 

posterior da lingua. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Identifica o galego moderno (desde o s. 
XIX ata 1916) en documentos non 
literarios e literarios. 

CCL, 

CAA, 

CD 
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Elabora traballos de xeito individual e/ou 
en grupo nos que se describen e analizan 

textos anteriores a 1916. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Identificar as 
características da 

conclusión dun texto. 

Identifica as características da conclusión 
dun texto. 

CCL, 

CAA,  

CSIEE 

Produción de discursos orais, 
en intervencións espontáneas, 

adecuados á situación e á 
intención comunicativa 

desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

Producir textos orais, 
en intervencións 

espontáneas, 

adecuadas á situación 
e á intención 

comunicativa 

desexada, con 

coherencia, cohesión 
e corrección. 

Produce textos orais, en intervencións 

espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención 

comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión e 

corrección. 

CCL, 

CSC 

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). 

Emprega nas intervencións orais 
espontáneas 

expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 

Emprega nas intervencións orais 
espontáneas 

un léxico rico e variado. 
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Unidade 10: A variación e a diversidade lingüística 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer a variedade interna das linguas 

 Coñecer a diversidade lingüística e valorar a súa importancia. 

 Analizar e reflexionar sobre a realidade plurilingüe da Península Ibérica. 
 Coñecer os dereitos lingüísticos das persoas e os aspectos lexislativos que outorgan oficialidade ao galego. 

 Analizar a finalidade e os erros máis habituais nun comentario crítico. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

 

     
-Funcións sociais da 

lingua.  

-A variación e a 
diversidade 

lingüística. 

 

Distinguir as funcións sociais da 

lingua e determinar a situación do 
galego respecto delas. 

Distingue as funcións sociais da lingua e 

determina a situación do galego 
respecto delas. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Describir a diversidade lingüística 
no mundo, en Europa e na 

Península Ibérica, determinar o 
papel da 

lusofonía, distinguir conceptos 
básicos de contacto de 

linguas e describir os 

fundamentos do ecolingüismo. 

Describe a diversidade lingüística no 
mundo, 

en Europa e na Península Ibérica. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Determina o papel da lusofonía nas 
linguas do 

mundo no século XXI e a súa 
importancia cultural e 

económica desde a perspectiva galega. 

CCL 

CSC 

CCEC 

-Comentario de textos: 

O comentario crítico: a 
finalidade. 

Diferencia e explica os conceptos de 

multilingüismo, plurilingüismo, lingua 
minoritaria e lingua minorizada, conflito 

lingüístico e diglosia e describe os 
fundamentos do ecolingüismo. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Analizar a finalidade e os erros 
máis habituais nun comentario 

crítico. 

Analiza a finalidade e os erros máis 
habituais nun comentario crítico. 

CCL, 

CAA, 
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CSIEE 

-Planificación e 
produción de textos 
adecuados, 

coherentes e ben 
cohesionados; 

axustados ás normas 
gramaticais e ben 

presentados. 

Compoñer producións escritas 
planificadas 

adecuadas á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección gramatical 

e boa presentación. 

Selecciona e presenta os contidos dos 
seus textos de forma clara e ordenada. 
Identifica e describe as características 

lingüísticas dos distintos tipos de 
rexistro. Utiliza o rexistro lingüístico 

axeitado á situación comunicativa das 
súas producións. Utiliza mecanismos 

variados de cohesión Lingüística. 

Axústase ás normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

CCL 

Coñecemento dos 
diferentes rexistros 
lingüísticos e dos 

factores que inciden no 

uso da lingua en 
distintos ámbitos e 

valoración da 
importancia de utilizar 

o rexistro adecuado en 
relación coa situación 

comunicativa. 

Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros 

lingüísticos en función dos 

ámbitos sociais valorando a 
importancia de usar o rexistro 

axeitado a cada momento. 

-Recoñece os rexistros lingüísticos en 
textos 

orais e escritos en función da intención 

comunicativa. 

-Valora a importancia de utilizar o 
rexistro 

axeitado a cada situación comunicativa 
e aplícao nas 

súas producións orais e escritas. 

CCL, 

CSC 

 

 

Unidade 11: A literatura galega medieval 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Entender o concepto de «período literario» e coñecer os períodos e movementos da nosa literatura. 
 Coñecer o contexto histórico, social e cultural no que xurdiu a lírica galego portuguesa. 

 Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e as súas manifestacións principais. 
 Coñecer a metodoloxía que hai que seguir para analizar o contido dun texto poético. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

 

     
-Periodización da 
literatura galega. 

-Contexto da literatura 

galega medieval. 

-A lírica medieval 

galego-portuguesa. 

-A lírica profana. 

-A cantiga de amigo. 

-Definición dos 

conceptos "literatura" 

e "texto literario". 

-Definición de 

"literatura galega de 

tradición oral" e as 
súas principais 

concrecións xenéricas. 

 

-Comentario de textos: 
Os textos poéticos. 

Definir "literatura" e "texto 
literario", caracterizar os 

diferentes xéneros e analizar 
os seus principais recursos 

formais e describir a 
cronoloxía xeral da historia 
da 

literatura galega. 

Define "literatura" e "texto literario", 
caracteriza os diferentes xéneros e analiza 

os seus principais recursos formais e 
describe a cronoloxía xeral da historia da 

literatura galega. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Compara textos de diferentes xéneros, 
caracterizándoos a partir dos seus trazos 
formais e estruturais definitorios. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Adscribe á súa época autores/as e textos 
destacados da historia da literatura galega. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Definir "literatura galega de 
tradición oral" e as súas 

principais concrecións 

xenéricas, historiar a súa 
vitalidade e mais as 

principais manifestacións e 
compilacións nos diferentes 

períodos históricos ata a 
actualidade. 

Define "literatura galega de tradición oral" 
e as súas principais concrecións xenéricas, 

concreta a historia da súa vitalidade e mais 

as principais manifestacións e compilacións 
nos diferentes períodos históricos ata a 

actualidade. CCL 

Le e comenta textos dos diferentes 

xéneros da literatura galega de tradición 
oral e identifica os seus principais trazos 

formais, estruturais e temáticos. 

Identificar, analizar e 
describir a literatura 
medieval: Contextualizar 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente as súas 

Identifica, analiza e describe a literatura 
medieval: contextualiza sociohistórica e 

sociolingüisticamente as súas orixes, 

define as características principais e 
analiza a lírica profana (cantiga de amor, 

CCL 
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orixes, definir as 

características principais e 
analizar a lírica profana 

(cantiga de amor, de amigo 
e de escarnio), a lírica 

relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval. 

de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa 

(cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval. 

Coñecer a metodoloxía que 
hai que seguir para analizar 

o contido dun texto poético. 

Interpreta e comenta o contido dun texto 
poético: resumo e tema.  

CCL, 

CAA, 

CD 

 
 

Unidade 12 A literatura galega medieval 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Coñecer as características da cantiga de amor.  

2. Ser capaz de identificar as Cantigas de Santa María atendendo aos seus temas e aos procedementos formais 

empregados. 
3. Coñecer a decadencia da lírica galego-portuguesa.  

4. Coñecer algunhas manifestacións da prosa literaria medieval. 
5. Comentario de textos: os textos poéticos: a estrutura. 

 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

 

     
-A literatura galega 

medieval.  

-A cantiga de amor.  

-Cantigas de escarnio e 

Reflexionar sobre a 

importancia do 
Rexurdimento na nosa 

literatura. 

Identifica, analiza e describe a literatura 

do Rexurdimento: contextualiza 
sociohistórica e sociolingïsticamente a 

produción e describe e analiza as principais 
obras e autores deste. 

CCL, 

CAA, 

CD 
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maldicir.  

-Xéneros menores da 
lírica profana. 

-A lírica relixiosa: 
Cantigas de Santa María.  

-Decadencia da lírica 
galego-portuguesa.  

-A prosa literaria 
medieval.  

 

-Comentario de textos: Os 
textos poéticos: a 

estrutura. 

 

-Recoñecemento, 
observación, uso e 
explicación dos conectores 

textuais. 

Coñecer as principais 
contribucións de Rosalía de 

Castro, E. Pondal e Curros 
Enríquez  á literatura e á 

vida cultural galega. 

Coñecer as principais 

contribucións doutros 
escritores á literatura galega 

no Rexurdimento 

Reflexiona sobre a vida, a obra, a lingua e 
a importancia de Rosalía na Literatura 

galega  

CCL, 

CAA, 

CD 

Analiza a temática, a forma e a estrutura 
de poemas de Cantares gallegos. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Analiza a temática, a forma e a estrutura 
de poemas de Follas novas. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Analizar a estrutura de 
textos poéticos.  

Identifica a estrutura de textos poéticos.  

CCL 

Recoñecer en textos de 

diversa índole e usar nas 
producións propias orais e 

escritas os diferentes 
conectores textuais. 

Identifica, explica e usa distintos tipos de 

conectores que lle proporcionan cohesión a 
un texto. 

CCL, 

CAA 

-Participación activa e 
argumentada en debates 

nos que se expresen 
opinións acerca dun tema 

de actualidade. 

Participar activa e 
argumentadamente en 

debates nos que se 
expresen opinións acerca 

dun tema de actualidade. 

Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as 

contribucións das persoas interlocutoras. CCL, 

CSIEE, 

CSC 

Aplica as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral, respecta as quendas e 
as opinións alleas e emprega unha 

linguaxe non discriminatoria. 

 

 
Unidade 13: Dos Séculos Escuros ao prerrexurdimento 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
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 Entender e relacionar a escaseza de escritores galegos nos Séculos Escuros coa situación sociolingüística e 

coñecer as manifestacións literarias e os autores máis salientables. 
 Coñecer os diversos tipos de manifestacións literarias de carácter oral popular, tanto en verso como en prosa. 

 Entender o contexto histórico do Prerrexurdimento e coñecer a produción literaria dos chamados «Precursores». 
 Elaborar a conclusión dun comentario dun texto poético. 

 Participar en interaccións sobre diversos temas nun ton formal ou informal.  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
-Os Séculos Escuros. 

-A literatura popular. 

-O prerrexurdimento. 

 

-Comentario de textos: Os 
textos poéticos: a 

conclusión. 

Identificar, analizar e describir a 
literatura do Galego Medio (s.XVI, 

XVII e XVIII): contextualizar 

sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 

desta etapa e describir e analizar 
as principais obras e autores. 

Identifica, analiza e describe a 
literatura do Galego Medio (s. XVI, 

XVII e XVIII): contextualiza 

sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 

desta etapa e describe e analiza as 
principais obras e autores. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Ler textos significativos da 
literatura do Galego Medio, 

identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en 

relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 

mais o xénero ao que pertencen. 

Le e comenta textos 
representativos da literatura do 

Galego Medio, caracterízaos 
formal, estrutural e tematicamente 

e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

Identificar, analizar e describir a 
literatura do Prerrexurdimento e 

describir e analizar as 

obras e os/as autores/as 

principais deste período. 

Identifica, analiza e describe a 
literatura do Prerrexurdimento e 

analiza as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

CCL 

Elaborar a conclusión dun 

comentario dun texto poético. 

Elabora a conclusión dun 

comentario dun texto poético. 
CCL, 

CAA 
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Participación en 
interaccións orais sobre 

temas de interese persoal 
ou social ou asuntos da 

vida cotiá, en diferentes 
rexistros. 

Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 

social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 

informal. 

Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 

diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en conversas 

informais. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

 

 
Unidade 14: Rexurdimento: Rosalía de Castro 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre a importancia do Rexurdimento na nosa literatura. 

 Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galega. 
 Comentar textos teatrais. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

 

     
-Caracterización e 

delimitación do 

Rexurdimento. 

-As causas do 
Rexurdimento: O 

galeguismo. 

-Os protagonistas do 
Rexurdimento.  

-Rosalía de Castro. 
 

-Comentario de textos: 
Os textos dramáticos. 

Identificar, analizar e describir 
a literatura do Rexurdimento: 

contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 

produción do Rexurdimento 
pleno ata 1916 e describir e 

analizar as obras e os/as 
autores/as principais deste 

período. 

Identifica, analiza e describe a literatura 
do Rexurdimento: contextualiza 

sociohistórica e sociolingüisticamente a 
produción do Rexurdimento pleno ata 

1916 e describe e analiza as obras e 
os/as autores/as principais deste período. 

CCL 

Ler textos significativos 
dos/das principais autores/as 
do Rexurdimento pleno e os 

comezos do século XX ata 
1916, identificando as súas 

características temáticas e 

formais e poñelas en relación 

Le e comenta textos representativos da 
literatura do Rexurdimento pleno ata 
1916), caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 
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co contexto sociohistórico e 

sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

Analizar textos teatrais.    Identifica o tema e comenta os 

elementos pertencentes aos textos 
teatrais.  CCL 

Aplicación dos 
coñecementos 

gramaticais á avaliación 
e mellora da expresión 

oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias 

e alleas das dificultades 
expresivas. 

Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 

mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 

propias e alleas as dificultades 
expresivas. 

Recoñece en exposicións propias e alleas 
as dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética e 

entoación inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e desviacións 

da norma. 

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

Deseña estratexias para mellorar e 

progresar de xeito autónomo. 

-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 

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. 

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, 

CD 
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ou culturais. 

 

 
Unidade 15 Rexurdimento: Eduardo Pondal e Curros Enríquez. A literatura entre dous séculos (A. 

Noriega Varela e R. Cabanillas) 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Reflexionar sobre a importancia do Rexurdimento na nosa literatura. 
2. Coñecer as principais contribucións de Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal á literatura e á vida cultural 

galega. 
3. Analizar o contido de textos teatrais. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

     
-Eduardo Pondal.  

-Manuel Curros Enríquez.  

-Outros escritores. A 
prosa.  

-A literatura entre dous 

séculos: Antonio Noriega 
Varela e Ramón 

Cabanillas.  

-Comentario de textos: 

Os textos dramáticos. 

Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: 

contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do 

Rexurdimento pleno ata 1916 e describir 
e analizar as obras e os/as autores/as 

principais deste período. 

Identifica, analiza e describe a 
literatura do Rexurdimento: 

contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 

produción do Rexurdimento 
pleno ata 1916 e describe e 

analiza as obras e os/as 
autores/as principais deste 

período. 

CCL 

Ler textos significativos dos/das 

principais autores/as do Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 

1916, identificando as súas 
características temáticas e formais e 

poñelas en relación co contexto 

Le e comenta textos 

representativos da literatura do 
Rexurdimento pleno ata 1916), 

caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en 

relación co contexto 

CCL, 

CAA, 

CD 
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sociohistórico e sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

sociohistórico e sociolingüístico. 

Analizar o contido (personaxes, 

ambiente e acción dramática) de textos 
teatrais.   

Identifica o tema e comenta os 

elementos pertencentes aos 
textos teatrais  

CCL, 

CAA, 

CD 

Participación nas 
producións orais cunha 

fonética e prosodia 
correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos 

que se poidan asociar a 
ela. 

Participar oralmente cunha fonética e 
prosodia correcta, valorar esta 

pronuncia e amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar 

a ela. 

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. 
CAA, 

CCL, 

CSC 

Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á 

pronuncia propia da lingua 
galega. 

Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como 

a variedade habitual do seu 
contexto. 

Identificación e 
progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 

unha competencia 
comunicativa integrada. 

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. 

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 
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Procedementos de avaliación 2º BAC 

FERRAMENTAS  

DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  

NA CUALIFICACIÓN 

   
Probas de avaliación escritas (de calquera índole) sobre os contidos teóricos e 

prácticos da materia vinculados ós estándares de aprendizaxe sinalados. 
De entre todas as probas realizadas en cada avaliación realizarase a nota media 

sempre que esta sexa superior a 3 sobre 10. 

Educación literaria 

Lingua e sociedade 
30% 30% 

 

Tipoloxía textual 

Lingua  
40% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

Comentarios lingüísticos e literarios propostos polo Departamento 20% 

Oralidade  10% 

Cualificación total 100% 

 

Ademais dos contidos conceptuais tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame, polo que sobre a 

cualificación global se poderá descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes poderán ser:  

—Moi graves: Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos 

clíticos...). Desconto 0’2 puntos c/u.  

—Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica... Desconto 0’1 

c/u.  

—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Desconto 0’05 puntos c/u.   
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Ao final do curso: 

 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 
 

   
1.ª avaliación 30% 

2.ª avaliación 30% 

3.ª avaliación 40% 

Cualificación total 100% 

 
 

 

 

Bacharelato: Lingua galega e Literatura 2 

 

Os distintos contidos programados para a área de Lingua Galega e Literatura abranguen tres campos que permiten 

ao alumnado adquirir as destrezas básicas para adquirir a competencia comunicativa:  

-Estudo da lingua: Fonética e Fonoloxía, Variedades xeográficas da lingua galega, Morfoloxía, Sintaxe e  

Semántica.   

- Temas de Sociolingüística: estudo da consecución da norma estándar para a Lingua Galega e a análise das 

interferencias lingüísticas; a Historia da Lingua, nos séculos XX e XXI, e a evolución histórica da conciencia 
lingüística sobre a Lingua Galega.  

1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos. 

2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma. 

3. O galego, lingua en vías de normalización. 

4. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e 

situación sociolingüística. 

5. O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación 
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sociolingüística. 

6. O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas 

fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística 

- Literatura: cronoloxía das producións máis significativas do noso acervo literario, ao longo do século XX e 
primeiros do século XXI. En cada época estúdanse os xéneros e os autores máis representativos, de cuxas 

principais obras se extractan fragmentos sobre os que consideran actividades diversas.  

- A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.1 

- A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 
- A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo). 

- O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 
- A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais. 

- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas). 
- A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 

- O teatro galego entre 1936 e 1975: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 
- A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesía, prosa e teatro. 

- A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais 

máis relevantes. 
- A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais 

máis relevantes. 
- O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e 

compañías actuais máis relevantes. 
 

Temporalización: 

 A temporalización debe ser flexible para atender ás diferentes necesidades de cada alumno/a, co que 

marcaremos un tempo previsto que poderá sufrir alteracións, ou mesmo volta a contidos xa vistos se é necesaria 
a súa revisión. 

1º Trimestre: 

1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos. 

2. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma. 

3. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e 

situación sociolingüística. 
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4. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas. 

5. A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

6. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).  

7. O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

8. Fonética e fonoloxía 

9. Dialectoloxía 

10. Morfosintaxe parte I  

 
2º Trimestre:  

- O galego, lingua en vías de normalización. 

- O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación 

sociolingüística. 

- A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais. 

- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas). 

- A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 

- O teatro galego entre 1936 e 1975: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

- Morfoloxía: a palabra e os seus constituíntes 

- Morfosintaxe parte II  
 

3º  Trimestre:  

 O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. Contexto 

histórico e situación sociolingüística 

 A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesía, prosa e teatro. 

 A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais 
máis relevantes. 

 A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias 
actuais máis relevantes. 

 O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e 
compañías actuais máis relevantes. 
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 Sintaxe 

 Morfosintaxe parte III 

 

 
Prexuízos lingüísticos- Estándar da lingua 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñece os pasos necesarios para a elaboración dunha norma estándar 

 Comprende e diferencia as interferencias e desviacións da norma estándar 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Estereotipos e prexuízos lingüísticos: 
a súa repercusión nos usos. 

Elaboración de traballos individuais 

e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen cuestións sociolingüísticas. 

Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, determinar a 
súa repercusión nos usos e elaborar 

traballos individuais e/ou en grupo 
nos que se describan e analicen 

cuestións sociolingüísticas. 

Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e 
determina a súa repercusión 

nos usos. 

Elabora traballos de xeito individual 
e/ou en grupo nos que se describen e 
analizan cuestións sociolingüísticas. 

Construción da variante estándar da 
lingua galega. 

Interferencias lingüísticas: 
castelanismos. 

Describir e interpretar o proceso de 
construción da variante estándar da 

lingua galega, recoñecer as 

interferencias lingüísticas no galego 
con especial atención aos 

castelanismos e desenvolver un 
discurso propio libre destes 

elementos. 

Describe e interpreta o proceso 
de construción da variante 

estándar da lingua galega. 

Recoñece as interferencias 
lingüísticas no galego, con 
especial atención aos 

castelanismos e desenvolve un 
discurso propio libre destes 

elementos. 

 
 

 Historia social da lingua 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñece os fitos máis salientables das épocas da preguerra. 

 Coñece os fitos máis salientables das épocas da posguerra. 
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 Coñece os fitos máis salientables das épocas da actualidade. 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1916 ata 

1978); contexto histórico e 

cultural; situación 
sociolingüística e 

características lingüísticas.   

Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 

galego moderno desde 1916 ata 

1978, describir o seu contexto e 
identificalo en textos. 

Distingue as características lingüísticas fundamentais 
do galego moderno (desde 1916 ata 1978). 

Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa 

situación sociolingüística. 

Diferencia e describe as etapas que podemos 
establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista 

sociolingüístico. 

Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior da lingua. 

Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en 
documentos non literarios e literarios. 

Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1978 ata 

a actualidade); contexto 
histórico e cultural; 

situación sociolingüística; 
situación legal e 

características lingüísticas. 

Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 

galego moderno desde 1978 ata a 
actualidade e identificalo en 

textos, describir o seu contexto e 
a situación legal, recoñecelo como 

unha lingua en vías de 

normalización e elaborar traballos 
sobre a historia da lingua. 

Distingue as características lingüísticas fundamentais 
do galego moderno (desde 1978 ata a actualidade). 

Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade, así como a súa 
situación sociolingüística. 

Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a 
actualidade no desenvolvemento do galego. 

Recoñece o galego como unha lingua en vías de 

normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades. 

Sinala as principais características lingüísticas en 
documentos non literarios e literarios desde 1978 ata a 

actualidade. 

 

Etapas no proceso de normativización do galego 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
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- Coñece s evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega, desde os seus comezos ata a 
actualidade. 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  

 Elaboración dunha descrición 

esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 

galega e as súas principais 
características. 

Elaborar unha descrición esquemática 

na que se detallen as diferentes etapas 
da historia da lingua galega e as súas 

principais características. 

Elabora unha descrición esquemática na 

que se detallen as diferentes etapas da 
historia da lingua galega e as súas 

principais características. 

 A evolución da conciencia lingüística. Analizar e interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na historia da 
lingua galega. 

Analiza e interpreta a evolución da 
conciencia lingüística na historia da lingua 
galega. 

 
 

 
 

Poesía das Irmandades 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender o contexto histórico e cultural no que se desenvolveu a literatura desde o Posrexurdimento á 

Guerra Civil. 
 Coñecer os poetas máis salientables das Irmandades da Fala e analizar a súa obra. 

 Saber cales son os grupos, tendencias poéticas e escolas das vangardas e comentar textos dos poetas máis destacados  

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

 Literatura galega de 1916 a 1936: 

Poesía: autores/as de Vangarda e 

outros/as autores/as. 

Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1916 a 1936: 

Poesía: autores/as de Vangarda 
e outros/as autores/as. 

Identifica, analiza e describe a poesía galega 
de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e 

outros/as autores/as. 
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 Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega 

de 1916 a 1936, identificación das 
súas características temáticas e 

formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 

mais o xénero ao que pertencen. 

Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1916 a 1936, 

identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en 

relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 

que pertencen. 

Le e comenta textos representativos da 
poesía galega de 1916 a 1936, caracterízaos 

formal, estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

 Análise e comentario, a través de 

probas escritas ou traballos, 
cando menos dunha obra 

completa de cada un dos períodos 
literarios referidos. 

Analizar e comentar, a través de 

probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

Analiza e comenta, a través de probas 

escritas ou traballos, cando menos unha 
obra completa de cada un dos períodos 

literarios referidos. 

 
 

A prosa do primeiro terzo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Vicente Risco, así como a súa transcendencia na literatura 
galega, e comentar fragmentos da súa obra. 

 Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Otero Pedrayo, así como a súa transcendencia na literatura 

galega, e comentar fragmentos da súa obra. 
 Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Castelao, así como a súa transcendencia na literatura 

galega, e comentar fragmentos da súa obra. 
 Coñecer a traxectoria biográfica de Rafael Dieste e comentar fragmentos da súa obra 

 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Literatura galega de 1916 a 
1936: 

Prosa: autores/as das 

Irmandades, o Grupo Nós 

Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1916 a 1936: 

Prosa: autores/as das 

Irmandades, o Grupo Nós 

Identifica, analiza e describe a prosa galega de 
1916 a 1936: autores/as das Irmandades, o 

Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as 
autores/as. 
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(narrativa e ensaio) e outros/as 

autores/as. 

Teatro: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e Grupo 

Nós. 

(narrativa e ensaio) e 

outros/as autores/as. 

Teatro: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e 

Grupo Nós. 

Identifica, analiza e describe o teatro galego de 
1916 a 1936: autores/as das Irmandades, 

Vangardas e Grupo Nós. 

 

Lectura e comentario de textos 

significativos da literatura galega 
de 1916 a 1936, identificación 

das súas características 
temáticas e formais e relación co 

contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero 

ao que pertencen. 

Ler e comentar textos 

significativos da literatura galega 
de 1916 a 1936, identificar as 

súas características temáticas e 
formais e poñelas en relación co 

contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero 

ao que pertencen. 

Le e comenta textos representativos da prosa 

galega de 1916 a 1936, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 

Le e comenta textos representativos do teatro 
galego de 1916 a 1936, caracterízaos formal, 

estrutural e tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 

Análise e comentario, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos dunha obra 

completa de cada un dos 
períodos literarios referidos. 

Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra completa 

de cada un dos períodos literarios 
referidos. 

Analiza e comenta, a través de probas escritas ou 
traballos, cando menos unha obra completa de 
cada un dos períodos literarios referidos. 

 

 
 

A poesía do segundo terzo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración de 1936. 

 Coñecer o grupo poético do exilio, profundando na vida e obra de Celso Emilio Ferreiro e na súa transcendencia 
na literatura galega. 

 Coñecer as direccións poéticas e autores da poesía do exilio. 
 Coñecer as direccións poéticas e autores da Promoción de Enlace. 

 Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración dos 50 ou das Festas Minervais 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
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Literatura galega entre 1936 e 1975: 

Poesía: produción bélica e 

autores/as do exilio. A Xeración 
de 1936, a Promoción de Enlace 

e a Xeración das Festas 
Minervais 

Identificar, analizar e describir a 
literatura galega entre 1936 e 1975: 

Poesía: produción bélica e 
autores/as do exilio. A Xeración 

de 1936, a Promoción de Enlace 
e a Xeración das Festas 

Minervais. 

Identifica, analiza e describe a poesía 
galega entre 1936 e 1975: produción 

bélica e autores/as do exilio, a Xeración 
de 1936, a Promoción de Enlace e a 

Xeración das Festas Minervais. 

Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 

1936 a 1975, identificación das súas 
características temáticas e formais e 

relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 

que pertencen. 

Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1936 a 1975, 

identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en 

relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 

que pertencen. 

Le e comenta textos representativos da 
poesía galega de 1936 a 1975, 

caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 

menos dunha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 

menos unha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

Analiza e comenta, a través de probas 
escritas ou traballos, cando menos unha 

obra completa de cada un dos períodos 

literarios referidos. 

 
 

A prosa do segundo terzo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer a vida e obra dos escritores máis salientables da prosa de posguerra e a súa transcendencia na 
literatura galega. 

 Coñecer as características e autores do teatro e do ensaio galego entre 19501980 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
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 Literatura galega entre 1936 e 
1975: 

Prosa: produción bélica e 
autores/as do exilio. Os 

renovadores da prosa: Ánxel 
Fole, Eduardo Blanco-Amor, 

Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa Galega. 

Autores/as dos primeiros 70. 

Teatro: o teatro do exilio, a 
Xeración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. 

Identificar, analizar e describir a 
literatura galega entre 1936 e 

1975: 

Prosa: produción bélica e 

autores/as do exilio. Os 
renovadores da prosa: Ánxel Fole, 

Eduardo Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A 

Nova Narrativa Galega. Autores/as 
dos primeiros 70. 

Teatro: o teatro do exilio, a 

Xeración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. 

Identifica, analiza e describe a prosa 
galega entre 1936 e 1975: 

produción bélica e os autores do 
exilio, os renovadores da prosa 

(Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) 

así como A Nova Narrativa Galega e 

autores/as dos primeiros 70. 

 Identifica, analiza e describe o teatro 
galego entre 1936 e 1975: teatro do 

exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo 
de Ribadavia. 

 Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura 

galega de 1936 a 1975, 
identificación das súas 

características temáticas e 
formais e relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que 

pertencen. 

Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1936 a 

1975, identificar as súas 
características temáticas e formais 

e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 

mais o xénero ao que pertencen. 

Le e comenta textos representativos 
da prosa galega de 1936 a 1975, 

caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación 

co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 Le e comenta textos representativos 
do teatro galego de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación 

co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 Análise e comentario, a través 

de probas escritas ou traballos, 
cando menos dunha obra 

completa de cada un dos 
períodos literarios referidos. 

Analizar e comentar, a través de 

probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

Analiza e comenta, a través de 

probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 
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A produción lírica a partir da democracia 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1.Coñecer o contexto histórico e cultural das últimas décadas do século XX no que se desenvolveu a poesía 
galega, así como as súas características comúns e poetas máis destacados. 

 
 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade: 

Poesía: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1975 ata a 

actualidade: 

Poesía: temas, xéneros e 

subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 e 

o novo século. 

Identifica, analiza e describe a poesía 
galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 e o 

novo século. 

Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 

1975 á actualidade, identificación das 
súas características temáticas e 

formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 

o xénero ao que pertencen. 

Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1975 á 

actualidade identificar as súas 
características temáticas e formais e 

poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 

mais o xénero ao que pertencen. 

Le e comenta textos representativos da 
poesía galega de 1975 á actualidade, 

caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 

menos dunha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 

menos unha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

Analiza e comenta, a través de probas 
escritas ou traballos, cando menos unha 

obra completa de cada un dos períodos 

literarios referidos. 

 
 

 

A narrativa e o teatro de fin de milenio 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
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- Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos da narrativa galega actual. 

- Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos do teatro e do ensaio galego actual.  
 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade: 

Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e 

estéticas dos/das principais autores/as 
dos 80, os 90 e o novo século. 

Teatro: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1975 ata a 

actualidade: 

Prosa: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 

autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

Teatro: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das 

principais autores/as dos 80, os 90 e 
o novo século. 

Identifica, analiza e describe a prosa 
galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 e o 

novo século. 

Identifica, analiza e describe o teatro galego 
de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros 

e subxéneros, e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1975 á actualidade, identificación das 

súas características temáticas e 
formais e relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico e mais 
o xénero ao que pertencen. 

Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1975 á 
actualidade identificar as súas 

características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

Le e comenta textos representativos da 
prosa galega de 1975 á actualidade, 
caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

Le e comenta textos representativos do 
teatro galego de 1975 ata a actualidade, 
caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 

menos dunha obra completa de cada 
un dos períodos literarios referidos. 

Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 

menos unha obra completa de cada 
un dos períodos literarios referidos. 

Analiza e comenta, a través de probas 
escritas ou traballos, cando menos unha 

obra completa de cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 
 

Fonemas galegos 
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer os fonemas vocálicos e consonánticos que constitúen o sistema fonolóxico galego, e ser quen de 
clasificalos segundo o seu punto e modo de articulación. 

 Comprender a constitución da sílaba e a súa clasificación distinguindo ditongos, tritongos e hiatos. 
 Coñecer o acento e a entoación como unidades suprasegmentais 
Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Pronuncia correcta dos fonemas 
propios do galego e das 

transformacións fonéticas que se dan 
nas palabras ao longo da cadea 

falada. 

Definir e identificar os fonemas da 
lingua galega e recoñecer a 

importancia e o valor das normas 
fonéticas como medio para facilitar a 

comunicación eficaz. 

Define e identifica os fonemas vocálicos e 
consonánticos da lingua galega. 

Valora as normas fonéticas como medio 
para facilitar a comunicación eficaz. 

 

Variantes xeográficas do galego 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñece o fenómeno da variación lingüística e, especialmente, a variación diatópica ou xeográfica. 

  2.  Analiza e estuda as variedades xeográficas do galego moderno. 

 
Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  

 Coñecemento e explicación das 
variedades dialectais de Galicia. 

Coñecer as variedades dialectais, 
recoñecer e explicar os seus trazos 

característicos en manifestacións orais 
e escritas e valorar a diversidade 

lingüística como parte do patrimonio 

cultural. 

Explica as principais variedades dialectais e 
valora a diversidade lingüística como parte 

de noso patrimonio cultural. 

 
Formación do léxico 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer a estrutura interna das palabras e os procedementos de formación de palabras. 

  2.  Coñecer e aplicar regras básicas de gramática para adxectivos cualificativos, artigos, adxectivos 
determinantes, relativos, pronomes e verbo. 
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Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Análise e explicación do 
léxico e dos seus 

procedementos de 
formación 

Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras e aplicar 

os coñecementos adquirido s para 
a mellora, comprensión e 

enriquecemento do vocabulario 
activo. 

Explica os procedementos de formación das palabras. 

Recoñece e explica os tipos de morfemas así 

como a análise morfolóxica. 

Recoñece, analiza e explica a estrutura 
morfolóxica. 

 

 

Relacións sintácticas 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Distinguir  as relación paradigmáticas e sintagmáticas; as de coordinación e subordinación. 

- Identificar os distintos tipos de frases e os seus constituíntes. 
- Identificar as distintas funcións sintácticas.  

- Identificar os distintos tipos de oracións. 
- Coñecer algún aspectos da sintaxe galega. 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

Observación, reflexión e explicación 
das unidades e funcións sintácticas. 

Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función 
sintácticas e aplicar os coñecementos 

sobre análise sintáctica na produción 
de textos. 

Recoñece as diferentes estruturas 
sintácticas, explica as relacións que se 
establecen e emprega a terminoloxía 

axeitada. 

 
Relacións semánticas 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender os conceptos de significado, significante e referente, así como os de denotación e connotación. 
  Comprender os conceptos de campo semántico, sema, semema e arquisemema, así como as relacións 

xerárquicas. 
  Identificar as diferentes relacións semánticas e comprender as causas, mecanismos e consecuencias dos 

cambios semánticos 

Contidos Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 
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Reflexión e explicación das relacións 
e unidades semánticas. 

Reflexionar e explicar as relacións e 
unidades semánticas. 

Identifica e explica as relacións 
e unidades semánticas. 

 
 
 

 

 


