
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

1º Bacharelato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO 2021-2022 



2 

 

Índice 
 
 
 
 
 

0. Materias que imparte o departamento 3 

1. Introdución e contextualización. 4 

2. Contribución ás competencias clave. Concreción dos estándares de 
aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
competenciais. 

5 

3. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

9 

4. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 25 

5. Secuenciación e temporalización das unidades didácticas. 26 

6. Concrecións metodolóxicas. 30 

7. Materiais e recursos didácticos. 31 

8. Avaliación. 32 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino aprendizaxe. 36 

10. Actividades de seguemento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes. 

37 

11. Organización dos procedementos que lle permitanao alumnado 
acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias. 

37 

12. Deseño da avaliación inicial e medidas a aplicar. 37 

13. Medidas de atención á diversidade. 38 

14. Elementos transversais. 39 

15. Contribución do departamento ao Proxecto lector. 40 

16. Contribución do departamento ao plan TIC. 40 

17. Contribución do departamento ao Plan de Convivencia. 40 

18. Actividades complementarias e extraescolares. 41 

19. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 
programación didáctica en relación cos resultados académicos e procesos 
de mellora. 

44 

 

 

20. Anexo. Cambios establecidos para o curso 2021-22 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 

Materias que imparte o Departamento: 
 

 

Lingua e Literatura Galega en todos os cursos de ESO e Bacharelato 

 
PROFESORADO DO DEPARTAMENTO E CURSOS EN QUE IMPARTE DOCENCIA: 

 
Profesora                                                                 C ursos e grupos 

 

 
Dª. Irene de Concepción Fernández 

 

 

1º ESO A, B e C 
1ºESO Portugués segunda lingua estranxeira 
2ºESO Portugués segunda lingua estranxeira 

 
Dª. Inmaculada Otero Varela 

 
 

 
2º ESO A, B e C 
3º ESO A 
1º Bacharelato B  

 

   D. Antonio Porto Sánchez                    
 

 

3º ESO  B e C  
3ºESO Portugués segunda lingua estranxeira 
4ºESO Portugués segunda lingua estranxeira 
4º ESO A, B e C 

 

Dª. Carmen Suárez López 
 
 

 
1º de Bacharelato A e C  
2º de Bacharelato A, B e C 

          

Asdo.: D.ª Irene de Concepción Fernández 

 
 
 

Asdo: Dª Inmaculada Otero Varela 
 

 
 
 

Asdo.: D. Antonio Porto Sánchez                                  

 

 

 
Asdo.: D.ª Carmen Suárez López (Xefa do departamento) 
 

 
 

Cambre, 15 de setembro de 2021 
 

 



4 

 

1º Bacharelato 
 

1. Introdución e contextualización 
 

 
 

Todas as áreas de Linguas teñen como finalidade fundamental o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado. As alumnas e alumnos, ao terminaren os seus 

estudos, deben ser capaces de interaccionar adecuadamente nas situacións de 

comunicación dos ámbitos escolar, social, cultural e profesional; deben ser capaces,   así 
mesmo, de comprender e producir correctamente todo tipo de mensaxes orais e 

escritas, tendo en conta a adecuación ao contexto no que ten lugar a comunicación. 
 
 
Agora ben, no noso instituto, esta materia ten que orientarse tanto á aprendizaxe 

instrumental do idioma como á comprensión da realidade lingüística de Galicia, co 

obxecto de desenvolver no alumnado, ademais do uso correcto da lingua, unha actitude 

de aprecio e de sensibilidade cara á mesma e a súa aceptación social. A situación 

ruriurbana do Centro conleva un uso oral desigual do galego na ESO e no Bacharelato. A 

maioría do noso alumnado é castelanfalante; porén no 1º de bacharelato constátase un 

maior emprego deste idioma no alumnado procedente do CEIP Vicente Otero Valcárcel 
de Carral. 

 
 
É conveniente asumir a bagaxe lingüística do alumnado como punto de partida desde o 

que suxerir e achegar modelos normativos que amplíen as súas capacidades de 

comunicación. Non obstante este punto de partida non é alleo á análise e á comprensión 

do medio sociolingüístico no que vive o alumnado nin aos factores (socioeconómicos, 
culturais etc.) que interveñen nel. Polo tanto, partindo das aprendizaxes adquiridas na 

Educación primaria, aquí e agora debemos favorecer o uso funcional da lingua como 

instrumento de comunicación e de representación, pero tamén a conciencia crítica 

sobre a situación do idioma e a súa permanencia histórica, para eliminar os prexuízos 

lingüísticos que seguen a existir. 
 
 
Consideramos que todas as áreas lingüísticas que buscan o desenvolvemento e a 

mellora da capacidade de comprensión e expresión deberían participar dun marco de 

referencia común eduns criterios didácticos coherentes, respectando a especificidade de 

cada unha delas. Por ese motivo, preténdese acadar unha coordinación inter-
departamental e intra-departamental. A isto contribúe a elaboración do Plan Lingüístico 
que foi realizado polos  Departamentos de Lingua Castelá e Lingua Galega. e de Linguas 
estranxeiras (Inglés e Francés).  Tampouco podemos esquecer o importante labor 
levado a cabo polo Equipo de Dinamización Lingüística. 
 
En resumo, obsérvase no noso alumnado un dominio da expresión escrita cada vez 

máis similar ao do castelán e un uso case anécdotico do galego oral. 
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2. Contribución desta área ao desenvolvemento das competencias clave. 
 
Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á 

área. 

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

 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos 

desta competencia, xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais 

supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun 

método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en 

contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o 

contorno ambiental. 

 
Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas 

unidades, destacamos os seguintes: 
 

 

Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e 

as repercusións para a vida futura. 

Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante. 

Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

 
Comunicación lingüística (CCL) 

 

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio 

ámbito curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta 

competencia. Porén, e dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que 

teñen en cada unha delas, resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa 

transversalidade. 

 
Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 
•  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. 
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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. 
•  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 un cauce perfecto para 

adestrar a competencia. 

 
Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 
•  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. 
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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 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. 

 

 
 
 

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. 
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•  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 metacognitivos e a 

adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e 

contextos. 

 
Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 
•  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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3. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

 
Obxectivos: 

1.  Producir  textos  orais  e  escritos  respectuosos  coas  regras  de  coherencia, 
cohesión,  adecuación, presentación  e  corrección  ortográfica  que  facilitan a 
comunicación lingüística. 

 
2. Elaborar exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito 

documentado e cun vocabulario rico e rigoroso. 
 

3.  Respectar e aplicar as normas básicas que rexen o intercambio e a interacción 
comunicativa. 

 
4.  Ler comprensivamente. 

 
5. Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade adaptado 

aos obxectivos propios desta etapa. 
 

6.  Pescudar, seleccionar e integrar información procedente de fontes bibliográficas e
 audiovisuais   proporcionadas   polas   bibliotecas,   polas   tecnoloxías   da 
información e por outras fontes. 

 
7.  Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo e o 

compromiso individual e colectivo a prol da normalización lingüística. 
 

8.  Amosar interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, 
como fonte de formación permanente e de enriquecemento e satisfacción 
persoais. 

 
9.  Analizar e reflexionar sobre obras e fragmentos de diversos períodos literarios. 

 
10. Comprender e reflexionar sobre os principais conceptos de lingüística xeral que 

teñen que ver coa comunicación e a linguaxe: comunicación, linguaxe, lingua, 
unidades lingüísticas, signo lingüístico, funcionalidade lingüística e disciplinas 
lingüísticas. 

 
11. Identificar os distintos tipos de rexistro lingüístico e as súas manifestacións 

lingüísticas. 

12. Aplicar ás producións propias os coñecementos sobre os rexistros, así como 
identificalos e analizalos en producións alleas. 

 
13. Recoñecer a presentación e a corrección ortográfica como dúas propiedades 

textuais que deben aplicarse ás producións propias. 
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14. Repasar casos de ortografía dubidosa. 
 

15. Recoñecer  e  identificar  os  trazos  característicos  das  categorías  gramaticais 
substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos. 

 
16. Recoñecer e identificar os trazos característicos de outras palabras adnominais 

(artigo, demostrativo, posesivo, cuantificadores e identificadores), así como a súa 
tipoloxía. 

 
17. Recoñecer e identificar as características lingüísticas do verbo e os seus usos (a 

conxugación verbal regular e irregular, as perífrases verbais, o infinitivo 
conxugado). 

 
18. Caracterizar   (intención   comunicativa,   estrutura   formal   e   de   contido   e 

características lingüísticas), identificar e producir textos descritivos, narrativos, 
argumentativos, expositivos e dialogados pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

 
19. Identificar   as   características   lingüísticas   e   a   tipoloxía   dos   conectores 

 
(preposicións, conxuncións e locucións prepositivas). 

 
20. Empregar  adecuadamente  conectores  para  dotar  de  coherencia  as  propias 

producións. 
 

21. Recoñecer   e   identificar   as   características   lingüísticas   dos   adverbios   e 
conxuncións adverbiais, a súa tipoloxía e os seus usos. 

 
22. Aplicar ás producións propias, orais e escritas os coñecementos e destrezas 

sobre ortografía, morfosintaxe e gramática textual. 
 

23. Comprender e describir o proceso de formación do idioma galego e das demais 
linguas romances a partir do latín. 

 
24. Identificar os elementos constitutivos dom galego procedentes do substrato e 

do superestrato, así como do estrato latino. 
 

25. Recoñecer as principais evolucións fonéticas que se producen no proceso de 
transformación do latín ao galego. 

 
26. Distinguir e empregar adecuadamente os cultismos, semicultismos e as palabras 

patrimoniais. 
 

27. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego en 
distintas etapas da súa historia (medieval, séculos XVI, XVII e XVIII e período do 
Rexurdimento, no século XIX) e ser quen de localizalas e analizalas en textos. 
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28. Identificar e  describir os  principais factores relativos ao contexto histórico, 
social, político, filosófico, relixioso, etc. que condicionan e determinan a evolución 
social e de usos do idioma galego en distintas etapas da súa historia (medieval, 
séculos XVI, XVII e XVIII e período do Rexurdimento, no século XIX). 

 
29. Coñecer e valorar a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península 

Ibérica. 
 

30. Comprender e empregar adecuadamente nas análises os conceptos básicos da 
sociolingüística. 

 
31. Definir con rigor os conceptos de “literatura” e “texto literario”. 

 
32. Caracterizar  os  diferentes  xéneros  literarios  e  analizar  os  seus  principais 

recursos. 
 

33. Describir a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 
 

34. Contextualizar  sociohistórica  e  sociolingüisticamente  textos  literarios  das 
diferentes etapas. 

 
35. Recoñecer e analizar textos da literatura medieval: a lírica profana (cantiga de 

amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (as cantigas de Santa María) e a 
prosa medieval. 

 
36. Recoñecer e analizar textos da literatura dos chamados Séculos Escuros e da 

 
Ilustración, así como da literatura popular oral. 

 
37. Recoñecer e analizar textos literarios do século XIX, correspondentes ás fases do 

Pre-Rexurdimento e do Rexurdimento, en particular das principais figuras dese 
período: Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Pondal. 

 
 

Decreto 86/2015 

 
 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivo 

s 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  
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  b 

  d 

  e 

  B1.1. Comprensión, 
interpretación  e  valoración 
de textos orais e 

audiovisuais de natureza 

diversa. 

  B1.1.     Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos 
orais e audiovisuais. 

  LGB1.1.1.  Identifica  a 
intención comunicativa, a 
idea principal e as 

secundarias, de calquera 

texto  oral,  formal  ou 
informal, producido na 

variante estándar ou en 

calquera das variedades 

dialectais. 

    CLL 

    LGB1.1.2. Recolle as ideas 

fundamentais  e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas 

conceptuais. 

    CCL 

    CAA 

 

    LGB1.1.3.   Interpreta, 
reflexiona e emite xuízos 

críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 

    CCL 

    CAA 

  b 

  d 

  e 

  B1.2. Comprensión, 
interpretación  e  valoración 
de textos expositivos e 

argumentativos sobre temas 

especializados do ámbito 

educativo. 

  B1.2.     Comprender, 
interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo 

e  argumentativo     sobre 

temas especializados 

(conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 

videoconferencias). 

  LGB1.2.1.      Sintetiza      o 
contido dun texto ou 
responde             preguntas 

concretas relativas á 

comprensión  de  textos 

orais. 

  CCL 

  CAA 

  LGB1.2.2.   Comprende   as 
ideas principais e contidos 

relevantes dunha 
presentación, charla ou 

conferencia. 

  CCL 

  CSC 

  LGB1.2.3. 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 

  LGB1.2.4.   Escoita   de 

maneira activa, toma notas 
e formula preguntas coa 

intención de aclarar ou 

ampliar ideas que se 

desprenden da exposición 
oral. 

  CAA 

  b 

  d 

  e 

  h 

  B1.3. Comprensión, 
interpretación  e  valoración 
de textos orais procedentes 

dos  medios  de 

comunicación social 
(entrevistas,    documentais, 

  B1.3.     Comprender, 
interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos 

medios de comunicación 

(entrevistas,    documentais, 

  LGB1.3.1. Recoñece a 
intención comunicativa, as 
ideas principais e relevantes 

de programas de radio e 

televisión (entrevistas, 
documentais,     series     e 

  CCL 

  CSC 

  CCEC 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivo 

s 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 series e películas). series e películas). películas).  

  LGB1.3.2. Identifica as 
características propias dos 
principais xéneros 

informativos e de opinión 

procedentes dos medios de 

comunicación social. 

  CCL 

  CSC 

 

  LGB1.3.3. Analiza e explica 

os recursos verbais e non 
verbais. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  a 

  b 

  e 

  m 

  B1.4. Desenvolvemento de 
habilidades  de  escoita 
activa, cunha actitude de 

interese, de cooperación e 

de respecto. 

  B1.4.     Desenvolver 
habilidades  de  escoita 
activa, para identificar os 

recursos que proporcionan 

adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto.. 

  LGB1.4.1.  Identifica  os 
recursos que proporcionan 

adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 

  CCL 

  LGB1.4.2. Coñece, valora e 
aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 

oral; respecta as quendas e 

as opinións alleas. 

  CSC 

  LGB1.4.3. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 

volume), a linguaxe corporal 
adecuada  (mirada  e 

posición   do   corpo),   así 
como o autocontrol das 

emocións  ao  falar  en 
público. 

  CSC 

  CCL 

  CSIEE 

  d 

  e 

  g 

  i 

  m 

  B1.5.      Produción 
(planificación   e   execución 
de textos orais relacionados 

con algún contido do 

currículo ou tema de 
actualidade) 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. 

  B1.5.   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 elementos 

non  verbais  e  con  control 
das emocións ao falar en 
público. 

  LGB1.5.1. Planifica os seus 
textos orais e produce 
discursos adecuados, 
coherentes e ben 

cohesionados. 

  CAA 

  CCL 

  LGB1.5.2.  Consulta  fontes 

de información diversas e 
revisa os borradores e 
esquemas. 

  CAA 

  CSIEE 

  LGB1.5.3.  Presenta  os 
contidos de forma clara e 

ordenada e con corrección 
gramatical. 

  CCL 

  LGB1.5.4. Utiliza o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 

  CCL 

  CSC 

  LGB1.5.5. Emprega 

axeitadamente   os 

elementos prosódicos e 

(entoación e pronuncia 

axeitada,     pausas,     ton, 

  CCL 

  CSC 

  CSIEE 
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   timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición 

do corpo) así como o 
autocontrol   das   emocións 

ao falar en público. 

 

  LGB1.5.6. Emprega as TIC 
para documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 

elaborar unha presentación 

atractiva e innovadora. 

  CAA 

  CD 

  CCL 

  e 

  g 

  i 

  l 

  B1.6. Presentación oral  de 

textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito 

educativo e de divulgación 

científica e cultural. 

  B1.6. Expor oralmente con 

rigor e claridade un tema 
especializado de textos do 

ámbito educativo ou de 

divulgación científica e 
cultural. 

  LGB1.6.1.   Desenvolve   un 

tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
gramatical. 

  CCL 

  LGB1.6.2. Emprega léxico 
preciso e especializado e 
evita  o  uso  de 

coloquialismos e palabras 

comodín. 

  CCL 

  LGB1.6.3.      Emprega 

recursos verbais e non 

verbais  en  textos 
expositivos. 

  CCL 

  CSC 

  LGB1.6.4. Adecúa o texto 
segundo a intención 

comunicativa, o tema e o 
xénero textual. 

  CSC 

  CSIEE 

  e 

  h 
  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 

  CSC 

  LGB1.7.2.  Participa  con 
fluidez nas intervencións 

orais espontáneas 
respectando as regras 

morfosintácticas  desta 

lingua, en especial a 
colocación do pronome 

átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete 

vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

  CCL 

  LGB1.7.3. Emprega nas 
intervencións orais 

espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía 

adecuada. 

  CCL 
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  LGB1.7.4. Emprega nas 

intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. 

 

  CCL 

  a 

  b 

  e 

  m 

  B1.8. Participación activa e 
argumentada   en   debates 
nos que se expresen 

opinións  acerca  dun  tema 

de actualidade. 

  B1.8. Participar activa e 
argumentadamente en 
debates  nos  que  se 

expresen opinións acerca 

dun tema de actualidade. 

  LGB1.8.1. Desenvolve 
argumentos de forma 
comprensible e convincente 

e comenta as contribucións 

das persoas interlocutoras. 

  CCL 

  CSC 

  CSIEE 

  LGB1.8.2. Aplica as normas 

que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta 

as quendas e as opinións 

alleas e emprega unha 

linguaxe non discriminatoria. 

  CCL 

  CSC 

  CSIEE 

  a 

  b 

  e 

  m 

  B1.9. Participación en 
interaccións orais sobre 

temas  de  interese  persoal 
ou social ou asuntos da vida 
cotiá,  en  diferentes 

rexistros. 

  B1.9.  Participar  en 
interaccións sobre temas de 

interese  persoal,  ou  social 
ou  asuntos  da  vida  cotiá, 
nun  rexistro  formal,  neutro 

ou informal. 

  LGB1.9.1.      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 

  b 

  d 

  e 

  B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 

avaliación e mellora da 

expresión oral e 
recoñecemento en 

exposicións orais propias e 

alleas das dificultades 
expresivas. 

 

B1.10. Aplicar os 
coñecementos gramaticais á 

avaliación e mellora da 

expresión oral e recoñecer 
en exposicións orais propias 

e alleas as dificultades 

expresivas. 

  LGB1.10.1. Recoñece 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 

  LGB1.10.2.   Deseña 

estratexias para mellorar e 
progresar  de  xeito 
autónomo. 

  CAA 

  CSEIEE 

  b 

  e 
  B1.11. Participación nas 

producións orais cunha 

fonética e prosodia correcta, 
valoración  desta  pronuncia 
e actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan 

asociar a ela. 

  B1.11. Participar oralmente 
cunha fonética e prosodia 

correcta, valorar esta 

pronuncia e amosar unha 
actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan 

asociar a ela. 

  LGB1.11.1. Recoñece a 
emisión dunha pronuncia 

galega correcta, identifica os 

erros na produción oral allea 
e produce discursos orais 

que respectan as regras 

prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 

  CCL 

  CAA 

  LGB.1.11.2.   Recoñece   e 
rexeita argumentadamente 

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

  CAA 

  CCL 

  CSC 

  LGB1.11.3.    Usa,    se    a 

posúe, a variante dialectal 
propia e asúmea como a 

variedade  habitual  do  seu 

  CAA 

  CCL 

  CSC 
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   contexto.  

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

  b 

  f 

  h 

  B2.1.  Aplicación  de 

estratexias e coñecementos 

lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos para 

comprender, analizar e 

comentar o texto na súa 
integridade. 

  B2.1. Aplicar estratexias e 

coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e 

pragmáticos para 

comprender, analizar e 
comentar o texto na súa 

integridade. 

  LGB2.1.1. Recolle as ideas 

fundamentais do texto en 

resumos,  esquemas  e 
mapas conceptuais. 

  CCL 

  CAA 

  LGB2.1.2.     Interpreta     o 

sentido global do texto, 
identifica o propósito 

comunicativo do/da autora e 

emite opinións e xuízos 
sobre a mensaxe. 

  CCL 

  CSC 

  LGB2.1.3. Distingue o tema 
principal e os subtemas e 

compón o esquema 

xerarquizado das ideas do 
texto. 

  CCL 

  LGB2.1.4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 

dixitais para facilitar a 

comprensión  e 
complementar a información 

do texto. 

  CCL 

  CD 

  CAA 

  b 

  h 
  B2.2.  Planificación  e 

produción de textos 

adecuados, coherentes e 

ben cohesionados; 
axustados ás normas 
gramaticais e ben 

presentados. 

  B2.2. Compoñer producións 
escritas planificadas 

adecuadas á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección 

gramatical e boa 

presentación. 

  LGB2.2.1. Selecciona e 

presenta os contidos dos 
seus textos de forma clara e 
ordenada. 

  CCL 

  LGB2.2.2.   Identifica   e 
describe as características 

lingüísticas dos distintos 
tipos de rexistro. 

  CCL 

  LGB2.2.3. Utiliza o rexistro 

lingüístico axeitado á 

situación comunicativa das 
súas producións. 

  CCL 

  CSC 

  LGB2.2.4.      Utiliza 
mecanismos variados de 
cohesión lingüística. 

  CCL 

  LGB2.2.5.  Axústase  ás 
normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua 
galega. 

  CCL 

  b 

  d 

  e 

  h 

  B2.3.    Comprensión, 
produción   e   síntese   de 

textos expositivos e 

argumentativos do ámbito 

educativo e de divulgación 

científica e cultural 
(dicionarios,    glosarios    e 

  B2.3. Comprender, producir 
e sintetizar o contido de 

textos expositivos e 

argumentativos de tema 
especializado do ámbito 

educativo ou de divulgación 

científica e cultural. 

  LGB2.3.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza tanto o 

contido de materiais de 

consulta (dicionarios, 
glosarios e enciclopedias) e 

textos argumentativos e 

expositivos (ensaios). 

  CCL 

  CD 

  CAA 
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 enciclopedias).  
 

  LGB2.3.2. Identifica o tema 

e a estrutura de textos de 

carácter expositivo e 
argumentativo, de tema 

especializado, propios do 

ámbito educativo ou de 
divulgación científica e 

cultural. 

 

  CCL 

  LGB2.3.3.  Sintetiza  e 

distingue as ideas principais 

e as secundarias de textos 
de carácter expositivo e 

argumentativo propios do 

ámbito educativo. 

  CCL 

  LGB2.3.4.   Analiza   os 
recursos verbais e non 

verbais dos textos 
expositivos  e 

argumentativos de tema 

especializado e valóraos en 
función da intención 

comunicativa do/da autor/a, 
do tema e do xénero textual. 

  CCL 

  CAA 

  LGB2.3.5.   Desenvolve   un 

tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical. 

  CCL 

  LGB2.3.6. Emprega léxico 
preciso e especializado e 

evita  o  uso  de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 

  CCL 

  b 

  c 

  d 

  h 

  B2.4.    Comprensión, 
produción e valoración de 

textos procedentes dos 

medios de comunicación 
social tanto os publicitarios 

como os periodísticos de 

carácter informativo e de 
opinión. 

  B2.4. Comprender, producir 
e valorar de forma crítica 

textos publicitarios e 

periodísticos de carácter 
informativo ou de opinión. 

  LGB2.4.1.  Comprende, 
produce e valora de forma 

crítica textos publicitarios e 

periodísticos de carácter 
informativo ou de opinión. 

  CCL 

  CSC 

  LGB2.4.2. Interpreta as 

mensaxes publicitarias e 
recoñece os elementos de 
persuasión dos anuncios. 

  CCL 

  CSC 

  LGB2.4.3.      Identifica      e 

rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos discriminatorios 

dos textos publicitarios. 

  CCL 

  CSC 

  b 

  f 

  h 

  B2.5. Análise dos textos 
descritivos: intención 

comunicativa, estrutura 

formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

  B2.5.       Caracterizar, 
identificar e producir textos 

descritivos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

LGB2.5.1.  Identifica  e 

analiza a intención 

comunicativa, a estrutura 

formal, de contido e as 

características lingüísticas 

dos textos descritivos e 

produce     outros     textos 

  CCL 
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   similares.  

  b 

  f 

  h 

  B2.6. Análise dos textos 
expositivos: intención 
comunicativa, estrutura 

formal e de contido, e 

características lingüísticas. 

  B2.6.       Caracterizar, 
identificar e producir textos 

expositivos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

  LGB2.6.1.      Produce, 
identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 

estrutura formal, de contido 

e  as       características 

lingüísticas dos textos 
expositivos. 

  CCL 

  b 

  f 

  h 

  B2.7. Análise dos textos 
narrativos: intención 
comunicativa, estrutura 

formal e de contido, e 

características lingüísticas. 

  B2.7.       Caracterizar, 
identificar e producir textos 

narrativos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

  LGB2.7.1.      Produce, 
identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 

estrutura formal e de contido 

e  as       características 
lingüísticas dos textos 

narrativos. 

  CCL 

  b 

  f 

  h 

  B2.8. Análise dos textos 
argumentativos: intención 
comunicativa, estrutura 

formal e de contido, e 

características lingüísticas. 

  B2.8.       Caracterizar, 
identificar e producir textos 

argumentativos 
pertencentes    a    distintos 
ámbitos de uso. 

  LGB2.8.1.      Produce, 
identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 

estrutura formal e de contido 

e  as       características 

lingüísticas dos textos 
argumentativos. 

  CCL 

  b 

  f 

  h 

  B2.9. Análise dos textos 
dialogados: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 

características lingüísticas. 

  B2.9.     Caracterizar, 
identificar,  analizar  e 
producir textos dialogados 
pertencentes a distintos 

ámbitos de uso. 

  LGB2.9.1.      Produce, 
identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 

estrutura formal e de contido 

e  as       características 
lingüísticas dos textos 

dialogados. 

  CCL 

  b 

  e 

  f 

  h 

  B2.10. Busca e selección de 
información procedente de 
fontes bibliográficas ou 

dixitais e posterior 
organización e revisión dos 

textos cos recursos que 

ofrecen as TIC. 

  B2.10. 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. 

  LGB2.10.1. Consulta fontes 
dixitais, contrasta e 
selecciona a información 

relevante mediante fichas- 
resumo. 

  CCL 

  CD 

  CAA 

  LGB2.10.2.  Planifica  os 
escritos en función dunha 
orde predefinida e revisa o 

proceso de escritura con 

axuda de ferramentas 

dixitais. 

  CCL 

  CD 

  LGB2.10.3. Respecta as 
normas de presentación dos 
traballos escritos, a 

organización en epígrafes, 
procedementos  de  cita, 
notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

  CCL 

  CD 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

  e   B3.1.  Coñecemento  e 

reflexión sobre os principais 

conceptos de Lingüística 

Xeral:            comunicación, 

  B3.1.   Verificar   o 

coñecemento formal e a 

capacidade de reflexión 

sobre a lingua que posúe o 

  LGB3.1.1. Emprega os 

principais coñecementos de 

Lingüística Xeral para 

comprender     e     analizar 

  CCL 
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 linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo lingüístico 
e disciplinas lingüísticas. 

alumnado. textos alleos de distintos 
ámbitos e para producir, 
compor e revisar textos 
propios e de temáticas 

diversas vinculados á 

comunicación e á linguaxe. 

 

  LGB3.1.2. Describe os 
principais conceptos de 

Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, 
lingua,   unidades 

lingüísticas, signo lingüístico 
e  diversas      disciplinas 

lingüísticas. 

  CCL 

  a 

  b 

  e 

  B3.2. 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. 

  B3.2.  Recoñecer  e  utilizar 
os diferentes rexistros 

lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a 

importancia de usar o 

rexistro axeitado a cada 
momento. 

  LGB3.2.1. Recoñece os 
rexistros lingüísticos en 

textos orais e escritos en 
función da intención 

comunicativa. 

  CCL 

  CSC 

  LGB3.2.2.  Valora  a 
importancia de utilizar o 

rexistro axeitado a cada 
situación comunicativa e 

aplícao nas súas producións 

orais e escritas. 

  CCL 

  CSC 

  a 

  b 

  c 

  e 

  B3.3. Produción de textos 
escritos ou orais de 

diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel 
de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 

corrección. 

  B3.3.      Producir      textos 
escritos ou orais de 

diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel 
de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 

corrección. 

  LGB3.3.1. Produce textos 
escritos ou orais de 

diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel 
de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 

corrección. 

  CCL 

  CSIEE 

  CAA 

  e   B3.4. Caracterización 

morfolóxica, semántica e 

sintáctica do substantivo e 
do adxectivo. 

  B3.4.    Recoñecer    e 
identificar os trazos 

característicos das 
categorías gramaticais 

substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e 
valores nos textos. 

  LGB3.4.1.      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 

  e   B3.5.      Coñecemento, 
tipoloxía e caracterización 

dos determinantes (artigo, 
demostrativo, posesivo, 
interrogativos, exclamativos, 
cuantificadores e 
identificadores). 

  B3.5.    Recoñecer    e 
identificar os trazos 

característicos da categoría 
gramatical dos 

determinantes,  explicando 

os seus usos e valores nos 
textos. 

  LGB3.5.1.      Identifica      e 
explica  os  usos  e  valores 

dos   determinantes, 
relaciona  a  súa  presenza 

coa  intención  comunicativa 

e a tipoloxía textual, así 
como con outros 

compoñentes. 

  CCL 

  CAA 

  e   B3.6. Recoñecemento, 
descrición  e  uso  da 

categoría   verbal   e    das 

  B3.6.    Recoñecer    e 

identificar os trazos 

característicos da categoría 

gramatical  do  verbo  e  as 

  LGB3.6.1.      Identifica      e 

explica  os  usos  e  valores 

dos verbos e das perífrases 

e relaciona a súa presenza 

  CCL 

  CAA 



20 

 

 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivo 

s 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 perífrases verbais. perífrases verbais e explicar 
os seus usos e valores nos 
textos. 

coa  intención  comunicativa 

e a tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes. 

 

  e   B3.7. Recoñecemento, 
observación, uso e 
explicación dos conectores 

textuais. 

  B3.7. Recoñecer en textos 
de diversa índole e usar nas 
producións propias orais e 

escritas os diferentes 
conectores textuais. 

  LGB3.7.1. Identifica, explica 
e usa distintos tipos de 
conectores que lle 

proporcionan cohesión a un 
texto. 

  CCL 

  CAA 

  e   B3.8. Coñecemento, 
caracterización  e  tipoloxía 
do adverbio e das locucións 
adverbiais. 

  B3.8.    Recoñecer    e 
identificar os trazos 

característicos da categoría 
gramatical do adverbio e 

explicar os seus usos e 

valores nos textos. 

  LGB3.8.1.      Identifica      e 
explica  os  usos  e  valores 

dos adverbios e das 
locucións adverbiais e 

relaciona  a  súa  presenza 

coa  intención  comunicativa 
e a tipoloxía textual, así 
como con outros 

compoñentes. 

  CCL 

  CAA 

  e   B3.9. Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía 
dos pronomes. 

  B3.9.    Recoñecer    e 
identificar os trazos 

característicos da categoría 
gramatical dos pronomes e 

explicar os seus usos e 

valores nos textos. 

  LGB3.9.1.      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 

  b 

  e 

  h 

  B3.10. Participación en 
proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 
folletos,  carteis,  recensión 

de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no 

centro   docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 

eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

  B3.10.   Participar   en 
proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 
folletos,  carteis,  recensión 

de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no 

centro   docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 

eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

  LGB3.10.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 

materiais  multimedia, 
folletos,  carteis,  recensión 

de libros e películas, obras 

de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

  CCL 

  CAA 

  CD 

  b 

  e 
  B3.11. Identificación e 

progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver 
unha competencia 

comunicativa integrada. 

  B3.11. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 

das linguas, mediante a 

comparación e 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 

utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 

de comprensión e para a 

produción de textos. 

  LGB3.11.1. Utiliza os 
coñecementos  lingüísticos 

de  ámbito  contextual, 
textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión 
e produción dos textos 

traballados en calquera das 

outras. 

  CCL 

  CAA 

 
 

Bloque 4. Lingua e sociedade  

  p 
 

  B4.1.  Funcións  sociais  da 
lingua. 

  B4.1. Distinguir as funcións 

sociais da lingua e 
determinar a situación do 
galego respecto a elas. 

  LGB4.1.1.  Distingue  as 

funcións sociais da lingua e 
determina a situación do 
galego respecto a elas. 

    CCL 

    CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivo 

s 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
 

  p 
 

  B4.2. Diversidade lingüística 
no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 

  B4.3. A lusofonía. 

  B4.4. Multilingüismo e 

plurilingüismo. Lingua 
minoritaria e lingua 
minorizada. Conflito 

lingüístico e diglosia. 
Ecolingüismo. 

 

  B4.2.    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. 

 

  LGB4.2.1. Describe a 

diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 

 

  CCL 

  CSC 

  CCEC 

  LGB4.2.2.     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 

  LGB4.2.3.     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 

  p   B4.5. 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. 

  B4.3. Describir a historia da 

lingua do latín ao galego e 
distinguir os elementos 
constitutivos deste. 

  LGB4.3.1. Describe a 

romanización  e  o 
nacemento das linguas 
romances. 

  CCL 

  LGB4.3.2.   Identifica   e 
describe os diferentes 

elementos constitutivos do 

galego ao longo da historia 
(substrato, estrato e 

superestrato). 

  CCL 

  CSC 

  p   B4.6.   Cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e as familias 

léxicas irregulares. 

  B4.4.   Recoñecer   os 
cultismos, semicultismos e 

palabras patrimoniais e citar 
exemplos, así como 
distinguir as familias léxicas 

irregulares e utilizalas 

correctamente. 

  LGB4.4.1. Recoñece os 

cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e cita 

algún exemplo. 

  CCL 

  LGB4.4.2.  Distingue  as 

familias léxicas irregulares e 

utilízaas correctamente. 

  CCL 

  p   B4.7. Historia da lingua: o 
galego antigo (Idade Media), 
emerxencia e declive, 
características lingüísticas, 
contexto histórico e cultural, 
e situación sociolingüística. 

  B4.5. Identificar e describir 
as  características 

lingüísticas fundamentais do 

galego  antigo,  o  seu 
contexto e identificalo en 

textos. 

  LGB4.5.1.  Identifica  e 

describe as características 
lingüísticas fundamentais do 

galego antigo. 

  CCL 

  LGB4.5.2.   Describir   o 
contexto histórico e cultural 
do galego antigo así como a 

súa situación 

sociolingüística. 

  CCL 

  CSC 

    LGB4.5.3.     Identifica     o 
galego antigo en 

documentos non literarios e 
literarios. 

  CCL 

  p   B4.8.   Historia   da   lingua:     B4.6.       Distinguir       as   LGB4.6.1.    Distingue    as   CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivo 

s 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 galego medio; 
dialectalización da lingua 

(séculos XVI, XVII e XVIII); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 

características lingüísticas. 

características lingüísticas 
fundamentais do galego 

medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describir o seu 

contexto e identificalo en 

textos. 

características lingüísticas 
fundamentais do galego 

medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describe o seu 

contexto e identifícao en 

textos. 

 

  LGB4.6.2.   Describe   o 
contexto histórico e cultural 
do galego medio así como a 

súa situación 

sociolingüística. 

  CCL 

  CSC 

  LGB4.6.3. Analiza a 
repercusión desta etapa de 

dialectalización da lingua no 
desenvolvemento posterior 
do galego. 

  CCL 

  CSC 

  LGB4.6.4.      Identifica      o 

galego  medio  en 
documentos non literarios e 
literarios. 

  CCL 

  p   B4.9.   Historia   da   lingua: 
galego moderno (desde o 

século XIX ata 1916); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 

características lingüísticas. 

  B4.7. Distinguir as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego 

moderno (desde o século 

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. 

  LGB4.7.1. Distingue as 
características lingüísticas 

fundamentais do galego 

moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 

  CCL 

  LGB4.7.2.   Describe   o 
contexto histórico e cultural 
do galego moderno (desde 
o século XIX ata 1916) así 
como a súa situación 

sociolingüística. 

  CCL 

  CSC 

  LGB4.7.3. Analiza a 
repercusión da etapa de 
nacemento do galego 

moderno (desde o século 

XIX ata 1916) no 

desenvolvemento posterior 
da lingua. 

  CCL 

  CSC 

  LGB4.7.4.      Identifica      o 
galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916) en 
documentos non literarios e 

literarios. 

  CCL 

  LGB4.7.5. Elabora traballos 
de xeito individual e/ou en 
grupo nos que se describen 

e analizan textos anteriores 

a 1916. 

  CCL 

 
 

Bloque 5. A literatura.  

  e   B5.1.       Definición       dos 

conceptos    "literatura"    e 
  B5.1.  Definir  "literatura"  e 

"texto literario", caracterizar 
  LGB5.1.1. Define "literatura" 

e "texto literario", caracteriza 
  CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivo 

s 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

  n "texto literario", 
caracterización dos 

diferentes xéneros e análise 
dos seus principais recursos 

formais e descrición da 

cronoloxía xeral da historia 
da literatura galega. 

os diferentes xéneros e 
analizar os seus principais 

recursos formais e describir 
a  cronoloxía  xeral  da 

historia da literatura galega. 

os diferentes xéneros e 
analiza os seus principais 

recursos formais e describe 
a  cronoloxía  xeral  da 

historia da literatura galega. 

 

  LGB5.1.2.  Compara  textos 
de diferentes xéneros, 
caracterizándoos   a   partir 
dos seus trazos formais e 

estruturais definitorios. 

  CCL 

  LGB5.1.3. Adscribe á súa 
época autores/as e textos 

destacados da historia da 
literatura galega. 

  CCL 

  e 

  n 
  B5.2.    Definición    de 

"literatura  galega  de 

tradición oral" e as súas 
principais concrecións 

xenéricas, relación histórica 

da súa vitalidade e mais das 
principais manifestacións e 

compilacións realizadas nos 

diferentes  períodos 
históricos ata a actualidade. 

  B5.2.     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. 

  LGB5.2.1. 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 

  LGB5.2.2.  Le  e  comenta 
textos  dos  diferentes 
xéneros da literatura galega 

de tradición oral e identifica 

os seus principais trazos 

formais, estruturais e 
temáticos. 

  CCL 

  e 

  n 
  B5.3. A literatura medieval: 

contextualización 
sociohistórica                   e 

sociolingüística   das   súas 

orixes,      definición      das 

características  principais  e 
análise   da   lírica   profana 

(cantiga de amor, de amigo 

e   de   escarnio),   a   lírica 
relixiosa (cantigas de Santa 

María) e a prosa medieval. 

  B5.3. Identificar, analizar e 
describir a literatura 
medieval: contextualizar 
sociohistórica e 

sociolingüisticamente as 

súas 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. 

  LGB5.3.1. 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, de amigo 
e de escarnio), a lírica 

relixiosa (cantigas de Santa 

María) e a prosa medieval. 

  CCL 

  e 

  d 

  n 

  B5.4. Lectura de textos 
significativos da literatura 
medieval, identificación das 

súas características 

temáticas e formais e 

relación destas co contexto 
sociohistórico e 

sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

  B5.4.     Ler     textos 
significativos da literatura 
medieval, identificar as súas 

características temáticas e 

formais  e  poñelas  en 

relación co contexto 
sociohistórico e 

sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

  LGB5.4.1.  Le  e  comenta 
textos representativos da 
literatura medieval, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 

ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

  CCL 

  e   B5.5. A literatura do galego 

medio (séculos XVI, XVII e 
  B5.5. Identificar, analizar e 

describir   a   literatura   do 
  LGB5.5.1. Identifica, analiza 

e  describe  a  literatura  do 
  CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Obxectivo 

s 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

  n XVIII): contextualización 
sociohistórica e 

sociolingüística   da 
produción desta etapa, e 

descrición e análise das 

obras e os/as autores/as 
principais. 

galego medio (séculos XVI, 
XVII e XVIII): contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 

produción desta etapa, e 

describir e analizar as obras 
e  os/as  autores/as 

principais. 

galego medio (séculos XVI, 
XVII e XVIII): contextualiza 

sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 

produción desta etapa, e 

describe e analiza as obras 
e  os/as  autores/as 

principais. 

 

  e 

  d 

  n 

  B5.6. Lectura de textos 

significativos da literatura do 

galego medio, identificación 
das súas características 

temáticas e formais e 

relación co contexto 

sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

  B5.6.     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. 

  LGB5.6.1.  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 

  e 

  n 
  B5.7.     A     literatura     do 

Rexurdimento: 
contextualización 

sociohistórica                   e 

sociolingüística               da 

produción                       do 

Prerrexurdimento      e      o 

Rexurdimento    pleno    ata 
1916 e descrición e análise 
das  obras  e  os/as 

autores/as principais deste 

período. 

  B5.7. Identificar, analizar e 

describir a literatura do 

Rexurdimento: 
contextualizar sociohistórica 

e sociolingüisticamente a 

produción do 

Prerrexurdimento e o 

Rexurdimento    pleno    ata 
1916 e describir e analizar 
as obras e os/as autores/as 

principais deste período. 

  LGB5.7.1. Identifica, analiza 

e describe a literatura do 

Rexurdimento: contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente a 

produción do 

Prerrexurdimento e o 

Rexurdimento    pleno    ata 
1916 e describe e analiza as 

obras e os/as autores/as 

principais deste período. 

  CCL 

  e 

  d 

  n 

  B5.8. Lectura de textos 

significativos dos/das 

principais autores/as do 

Prerrexurdimento, o 

Rexurdimento pleno e os 

comezos do século XX ata 
1916,  identificación  das 

súas características 

temáticas e formais e 
relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

  B5.8.     Ler     textos 

significativos dos/das 

principais autores/as do 

Prerrexurdimento, o 

Rexurdimento pleno e os 

comezos do século XX ata 
1916, identificando as súas 

características temáticas e 

formais  e  poñelas  en 
relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

  LGB5.8.1.  Le  e  comenta 

textos representativos da 

literatura do Rexurdimento 

(tanto do Prerrexurdimento 

como  do  Rexurdimento 

pleno e a literatura de 

comezos do século XX ata 
1916), caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 

ponos en relación co 

contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

  CCL 
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4. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 
- Producir  textos  orais  e  escritos  respectuosos  coas  regras  de  coherencia, 

cohesión,  adecuación, presentación  e  corrección  ortográfica  que  facilitan a 

comunicación lingüística. 
 

- Ler comprensivamente. 
 

- Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade 

adaptado aos obxectivos propios desta etapa. 
 

- Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo e o 

compromiso individual e colectivo a prol da normalización lingüística. 
 

- Analizar e reflexionar sobre obras e fragmentos de diversos períodos literarios. 
 

- Identificar os distintos tipos de rexistro lingüístico e as súas manifestacións 

lingüísticas. 
 

- Recoñecer a presentación e a corrección ortográfica como dúas propiedades 

textuais que deben aplicarse ás producións propias. 
 

- Recoñecer  e  identificar  os  trazos  característicos  das  categorías  gramaticais 

substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos. 
-  

- Recoñecer e identificar os trazos característicos de outras palabras adnominais 

(artigo, demostrativo, posesivo, cuantificadores e identificadores), así como a 

súa tipoloxía. 
 

- Recoñecer e identificar as características lingüísticas do verbo e os seus usos (a 

conxugación verbal regular e irregular, as perífrases verbais, o infinitivo 

conxugado). 
 

- Caracterizar   (intención   comunicativa,   estrutura   formal   e   de   contido   e 

características lingüísticas), identificar e producir textos descritivos, narrativos, 
argumentativos, expositivos e dialogados pertencentes a distintos ámbitos de 

uso. 
 

- Aplicar ás producións propias, orais e escritas os coñecementos e destrezas 

sobre ortografía, morfosintaxe e gramática textual. 
 

- Distinguir e empregar adecuadamente os cultismos, semicultismos e as palabras 

patrimoniais. 
 

-  Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego en 

distintas etapas da súa historia (medieval, séculos XVI, XVII e XVIII e período do 

Rexurdimento, no século XIX) e ser quen de localizalas e analizalas en textos. 
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- Comprender e empregar adecuadamente nas análises os conceptos básicos da 

sociolingüística. 
 

- Recoñecer e analizar textos da literatura medieval: a lírica profana (cantiga de 

amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (as cantigas de Santa María) e a 

prosa medieval. 
 

- Recoñecer e analizar textos literarios do século XIX, correspondentes ás fases 

doPre-Rexurdimento e do Rexurdimento, en particular das principais figuras 

dese período: Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Pondal. 
 

 

5. Secuenciación e temporalización das unidades didácticas. 

 
Contidos 
 
1ª Avaliación 
 

Unidade 1 
 
- Sociedade e comunicación 
- A linguaxe e outros sistemas de comunicación humana 
- Elementos que interveñen na comunicación 
- Funcións da linguaxe 
- Signo lingüístico. Significante e significado. 
- A lingua como sistema 
- A escrita e o status das linguas 
-  As variedades contextuais ou rexistros da lingua 

 
Unidade 2 

 
- As linguas do mundo 
- A orixe do multilingüismo e a ecoloxía das linguas 
- Linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas 
- Lingua oficial, lingua nacional e lingua internacional 
- A realidade lingüística en Europa 
- A diversidade lingüística no Estado Español 

 
Unidade 6 

 
- O verbo. Definición e clasificación. 
- Estrutura xeral do verbo galego. 
- Verbos regulares, irregulares e semirregularres 
- Usos e valores de modos e tempos verbais 
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Unidade 9 

 

- Concepto de Literatura Galega 
- Claves na conformación so sistema literario galego 
- Periodización xeral da Literatura Galega 
- Axentes do panorama literario galego actual 

 
Unidade 10 

 
-  Do latín ao galego. 
-  A situación lingüística da Península antes da romanización. O substrato. 
- A Gallaecia romana, berce do idioma. Os romanos en Galiza. 
- Principais evolucións fonéticas do latín ao galego. 
- O superestrato. 
- O nacemento das linguas romances 
- Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais. 
- Familias léxicas irregulares 
- Orixes da poesía romance en Europa 
- A cultura trobadoresca en Europa 
- Ámbito xeográfico da poesía medieval galaico-portuguesa 
- Etapas na evolución da poesía medieval galaico-portuguesa. Autores e 

intérpretes. 
- A tradición manuscrita 

 
Unidade 11 
 

- O galego na Idade Media. Contexto histórico, social e cultural. 
- Consideración social do idioma e transformación en lingua escrita. 
- Trazos da lingua galego-portuguesa medieval. 
- A expansión das outras linguas romances ibéricas 
- A cantiga de amigo medieval. Orixes, temas, características, pesonaxes, 

modos poéticos e símbolos. 
- A cantiga de amor medieval. Orixes, temas, regras do amor cortés e  

forma. 
 
Unidade 12 

 
- A decadencia política de Galiza na Baixa Idade Media 
- O proceso de minorización do idioma galego 
- A consolidación de dúas variantes da lingua. O portugués no mundo. 
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- As cantigas de burlas. Tipoloxía, ciclos temáticos e trazos formais. 
- Os xéneros menores 
- As  Cantigas  de  Santa  María.  Caracterización,  problemática  da  súa 

autoría, fontes, motivacións e tradición manuscrita. 
- A prosa medieval. 

 
 
ia 

2ª Avaliación 
 

 
Unidade 3 

 
- O substantivo. Xénero, número e clasificación semántica. 
- O   adxectivo.   Morfoloxía,   gradación   e   clasificación   semántica   do 

adxectivo. 
- O texto descritivo. Tipoloxía, características e ámbitos de uso 

 
 
Unidade 4 

 
- Os pronomes persoais, tónicos e átonos. 
- Usos  especiais  do  dativo.  Usos  de  "se".  Colocación  dos  pronomes 

átonos. 
- Os pronomes relativos. Definición, formas, usos e valores. 
- Os pronomes interrogativos e exclamativos 
- O texto dialogado. Características lingüísticas e formais. Tipoloxía. 

 
 
Unidade 7 

 

- As formas non persoais do verbo: Infinitivo, Xerundio e Participio 

- As perífrases verbais. Definición, delimitación e clasificación. 

- O texto narrativo. Características formais e trazos lingüísticos. 
 
 
Unidade 13 

 
- Os Séculos Escuros. Galiza baixo o imperio dos Austrias. 
- Imaxe de Galiza e dos galegos durante os Séculos Escuros 
- Situación sociolingüística: as orixes do conflito lingüístico. 
- A Ilustración e o Pre-Rexurdimento. Galiza baixo os Borbóns. 
- Os ilustrados: o renacer da conciencia galega e o espertar da conciencia 

lingüística 
- A literatura oral e popular 
- As manifestacións literarias cultas nos Séculos Escuros 



 

29 

 

- A literatura ilustrada e pre-renacentista 
 
Unidade 14 

 
- Galiza no século XIX: contexto histórico, político, económico e social. 
-  A lingua galega no século XIX. O avanzo da castelanización. Valoracións 

sociais, ámbitos e niveis de uso do galego. A consolidación do conflito 
diglósico. 

- Claves do Rexurdimento. Períodos, obxectivos, ámbitos de actuación, 
principais iniciativas, logros e fracasos. 

- Os Precursores. 
 
 
 

3ª Avaliación 
 

 

Unidade 5 
 

 

- O artigo. Morfoloxía, funcións, usos e valores. 
- O  demostrativo.  Definición,  morfoloxía,  función,  colocación,  usos  e                                  

valores. 
- O posesivo. Definición, morfoloxía, función, colocación, usos e valores 
- Identificadores, ordinais e cuantificadores (definidos e indefinidos). 
- O texto expositivo. Tipoloxía e trazos formais. 
- A linguaxe científica e didáctica. 

 

 
 

Unidade 8 
 

- O adverbio. Definición, caracterización e clasificación dos adverbio. 
- As locucións adverbiais. 
- A preposición e as locucións prepositivas. 
- A conxunción e as locucións conxuntivas. 
- O texto argumentativo. Tipoloxía e características formais. 

 
 

Unidade 15 
 

- O Rexurdimento pleno. 
- Rosalía de Castro. 
- A poesía costumista na fin de século. A escola rosaliana. 

 
 
 

Unidade 16 
 

- O Rexurdimento pleno (II) 
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- Eduardo Pondal 
- A escola poética pondaliana. A poesía mítico-historicista finisecular. 
- Curros Enríquez 
- A escola poética de Curros. A poesía social finisecular. 
- A prosa do Rexurdimento 
- O teatro do Rexurdimento. 

 
 
 

6. Concrecións metodolóxicas 

 
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 área de Lingua Galega e Literatura é unha materia 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 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 área, fundamentalmente naquelas 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 área 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 competenciais propostas facilitarán este 

aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e 

próximas aos alumnos. 
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7. Materiais e recursos didácticos 
 

Traballarase con libro de texto (Lingua e Literatura 1º Bacharelato, da autoría de Isabel 
González Avión, Emilio Xosé Ínsua López e Ramón Rocamonde Gómez, publicado polo 

Consorcio Editorial Galego con ISBN 978-84-9995-169-0), que as alumnas e alumnos 

manexarán de xeito bastante autónomo, facendo as súas consultas guiados polo/a 

profesor/a, realizando as actividades e comentarios de texto que nel se propoñen e, 
finalmente, elaborando as súas propias notas, guións, resumos e esquemas para 

desenvolver os distintos temas. 
 

O libro de texto será completado con material moi diverso e en distintos 

soportes: 
 

-   Fichas de traballo e cadernos de traballo. 
 

-  Presentacións  dixitais  preparadas  pola  profesora/profesor  ou  polo  

propio alumnado. 
 

-  Fontes bibliográficas diversas, como dicionarios enciclopédicos, coleccións 

de historia de Galiza e de historia universal, coleccións de arte, atlas xeográficos, 
libros de divulgación... 

 

-   Vídeos en DVD ou na Rede. 
 

-  Páxinas Web e blogues sobre aspectos literarios, históricos ou sobre temas 

de actualidade. 
 

-  Selección de artigos de prensa impresa ou dixital ou de documentos referidos 

á actualidade. 
 

-   Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado. 
 

-  Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa lectura 

e análise. 
 

-   Murais temáticos. 
 

No espazo web da propia editora do libro de texto encontraremos unha batería de 

materiais complementarios e actividades que poderá servir de punto de partida para 

que o alumnado faga un manexo enriquecedor das novas tecnoloxías. 
 

 

Itinerario lector 
 

1ª Avaliación 
 
A arte de trobar, Santiago Lopo 
 
2ª Avaliación 

 
 Lectura por determinar 
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3ª Avaliación 

 
 A memoria da choiva, Pedro Feijoo 
 
 

Lecturas voluntarias para facera o longo do curso: 
 
Xosé Miranda, Morning Star. 
Xulia Alonso, Futuro imperfecto.  
Rosa Aneiros, Resistencia. 
Berta Davila, O derradeiro libro de Emma Olsen. (Tamén en versión novela gráfica) 
María Reimóndez, A dúbida. 
Riveiro Coello, A ferida do vento. 
Miguelanxo Prado, Ardalén.  
Xelís de Toro, Non hai misericordia 
Miguel Anxo Murado, Ruído 
Domingo Villar, O último barco 

 
Outro material 
 

 

Dicionarios, dicionarios fraseolóxicos, vocabularios 

temáticos. Gramáticas. 

Bibliotecas. 

Periódicos e 

revistas. 

Encrucillados, xeroglíficos, xogos de palabras. 

Recursos multimedia en internet, correo 

electrónico. Mapas. 

Manuais de literatura. 

Antoloxías de poesía e narración en diversos soportes que nos 

permitan escoitar a obra na voz dos seus autores. 

 
8. Avaliación 
 
8.2 Criterios de avaliación 
 

Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito, da forma máis axeitada á 

situación comunicativa. 
 

Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para elaborar todo tipo de 

producións (descricións, narracións, diálogos, etc.) atendendo ás súas diferentes 

estruturas formais. 
 

Utilizar a lingua galega para elaborar información, respectando as convencións 



 

33 

 

ortográficas, a partir dos medios de comunicación tradicionais e das novas 

tecnoloxías. 
 

Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a cultura e a 

lingua. 
 

Identificar os fenómenos de contacto da lingua galega con outras linguas. 
 

Integrar os elementos formais e os mecanismos da lingua nas propias 

producións, atendendo á adecuación das estruturas morfolóxicas e sintácticas. 
 

Integrar informacións escritas procedentes de textos diversos referidos a un 

mesmo tema, coa finalidade de elaborar un texto de síntese que reflicta as 

informacións e os puntos de vista principais, así como as propias opinións. 
 

Elaborar un resumo dunha exposición ou debate oral sobre un tema 

determinado. 
 

Debater sobre un tema, trala busca e selección de información, establecendo 

unha liña argumentativa propia e respectando as regras sociocomunicativas e 

pragmáticas que rexen o debate. 
 
Identificar o xénero ó que pertence unha obra literaria, recoñece-los seus 

elementos estruturais e os recursos estilísticos básicos e emitir unha opinión 

valorativa sobre ela. 
 

Producir textos escritos de diferente tipoloxía (narrativa, descritiva, expositiva, 
argumentativa, etc.), prestando atención á situación comunicativa e ós criterios de 

corrección establecidos. 

 
8.2. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Para realizar a avaliación do alumnado teranse en conta instrumentos diversos: 
 

Probas obxectivas: Estas serán orais ou escritas e poderán realizarse sen un aviso 

previo ao alumnado, en cuestións puntuais, coa fin de valorar a asimilación de 

contidos e o bo desenvolvemento dos contidos curriculares. 
 

O peso das probas orais dentro da avaliación será  o 10%, como mínimo, dentro do 

conxunto das probas obxectivas. Nestes tipo de exercicios avaliarase a adaptación do 

exercicio ao solicitado (resumir, contar,...), a pertinencia do contido e a competencia 

lingüística, que debe ser propia do nivel e da idade. Tamén se terá en conta para 

avaliar a competencia comunicativa as intervencións orais que o alumnado realice 

nas aulas, que será convenientemente reflectido no diario da aula. 
 

Traballos: Estes serán orais e escritos. Deberán ser entregados na data acordada (non 

se   recollerán   despois   dela   agás   nos   casos   dunha   xustificación   debidamente 
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acreditada)  e segundo as  pautas marcadas.  Nos traballos orais terase en conta a 

adaptación do contido do exercicio ao solicitado así como a competencia 

comunicativa demostrada. Proporanse  traballos voluntarios de diferentes tipos.  
 

Con respecto aos traballos animarase aos alumnos a empregar as TICs e así traballar 
na competencia dixital. 

 

Caderno: O alumnado deberá ter un caderno para esta materia onde irá recollendo 

todo o traballo feito nas aulas, así como as tarefas que se lle manden para a casa. 
Este caderno   deberá   estar   debidamente   organizado,   os   exercicios   

debidamente 

identificados, corrixidos, … seguindo as pautas que se marcarán ao inicio de curso … 

A ausencia de caderno ou cando este está moi incompleto, descoidado, 
desorganizado, sen corrixir, ... é motivo de  suspenso na avaliación correspondente. 

 

Participación na clase: Terase en conta a participación activa do alumnado na aula e 

a súa interactividade co profesorado e co resto do alumnado. Valorarase 

especialmente o uso oral do galego como vehículo de comunicación co profesorado e 

coas compañeiras/os. Será valorado negativamente na avaliación o alumnado que 

non consiga demostrar que ten un dominio da lingua galega propio do seu nivel de 

forma espontánea. Para traballar a competencia oral do alumnado utilizaranse 

instrumentos variados como as exposicións orais, a gravación de audios, as lecturas 

en público de textos poéticos, narrativos, dramáticos...  
 

Probas  escritas:  Realizaranse   probas  escritas  ao  longo  de  cada  avaliación  que 

poderán, ou non, ser anunciadas con anterioridade. A materia destas probas sen data 

serán os contidos vistos na aula nos días anteriores. A nota media destes controis 

fará media á súa vez coa nota do exame da avaliación que será fixado no calendario 

do grupo con antelación suficiente. 
 

O alumnado deberá de realizar unha lectura obrigatoria como mínimo,  por cada 

avaliación. Será obxecto de valoración a competencia na lectura dos alumnado: 
fluidez, velocidade, entoación,… Dita valoración rexistrarase no diario da aula e 

terase en conta dentro do apartado de PROBAS. Ademais o alumno poderá facer 
unha serie de lecturas voluntarias que serán avaliadas de forma diferente segundo as 

características da obra .  
 

O control da lectura comprensiva quedará integrado nas probas escritas da 

avaliación. Os mecanismos para avaliar estes contidos poden ser varios: 
preguntas concretas sobre a historia do libro, análises de aspectos concretos, 
identificación de fragmentos, resumos, ..  Neste caso será necesario que se superen o 

40% da puntuación deste apartado para poder aprobar a avaliación. 
 

Terase tamén en conta a participación do alumnado nas actividades  opcionais que 

no centro se propoñan sempre e cando a súa participación sexa en lingua galega 

(nomeadamente nas propostas polo ENL). 
 

 

8.3 Criterios de cualificación 
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Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar conta 
de todos os contidos traballados ata o momento do exame e demostrar o seu 
coñecemento dos mesmos. Para iso, en cada proba poderán aparecer cuestións sobre a 
materia dada até ese momento. 

 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 70% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación, que poderán 
incluír algunha pregunta do libro lido nela. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 
(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, videopoemas, book trailers, 
etc.). A oralidade traballarase progresivamente durante o curso e 
cualificarase segundo uns criterios concretos. 

 O 10% restante procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa: 
traballos, comentarios, exercicios, etc., así como á valoración do labor diario e 
da achega do alumnado á materia.  

 O 10% obterase coas probas que se realicen referentes ás lecturas que se 
indiquen. 

As actividades orais e escritas poderán referirse a calquera aspecto da materia, 
incluíndo tamén as lecturas. 
O alumnado que lea libros do plan complementario de lectura ou que participe en 
clubs de lectura poderá ver premiado o seu traballo con ata un punto extra. 
As faltas de ortografía e a presentación poden restar ata 2 puntos sobre a nota obtida 
nas distintas probas escritas. Unha redacción deficiente (uso incorrecto dos 
mecanismos de coherencia e cohesión) pode anular calquera resposta, 
independentemente do seu contido. 
Premiarase a participación activa nas actividades complementarias e extraescolares da 
mesma forma que as lecturas voluntarias e os clubs de lectura. 

 

 
Para superar a materia deberanse cumprir as seguintes condicións: 

 
 En cada avaliación o alumnado deberá obter unha cualificación superior a 5. 

A nota da 2ª avaliación será o resultado da media ponderada da primeira 
avaliación que contará un 30% e da segunda que contará un 70%. 

 Para superar o curso, o alumnado deberá ter en xuño unha cualificación de 5 

puntos ou mais, logo de facer a media ponderada das tres avaliacións, na que 

a primeira vale un 20% (2 puntos), a segunda un 30% (3 puntos) e a terceira 

un 50% (5 puntos). 
 Aínda que durante o curso non hai recuperacións, poderá haber unha proba final 

ordinaria para o alumnado que non superara a materia logo de calcular a media 
segundo se indica no punto anterior. 

 Quen non supere a materia na avaliación ordinaria poderá aprobala obtendo unha 

cualificación positiva na avaliación extraordinaria.  

 Durante o mes de xuño realizaranse actividades de repaso e ampliación da 
materia. 
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9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 
docente. 
 
Os membros do Departamento levarán a cabo a avaliación do proceso de ensino-

aprendizaxe empregando os seguintes indicadores:  

1. En relación coa programación do Departamento:  

Teranse en conta os obxectivos da etapa, os contidos e os criterios de avaliación. Así 

mesmo, o profesorado do departamento define os criterios metodolóxicos, os 

procedementos de avaliación e os criterios de cualificación, e establece as medidas 

oportunas no caso de alumnado con necesidades educativas especiais.  

Establécese tamén que a programación colabora co Proxecto Lector, o Plan TIC e o Plan 

de Convivencia do centro, neste último caso a través do tratamento dos temas 

transversais. 

2. En relación cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación:  

Comprobarase que os contidos están organizados en función de bloques temáticos 

segundo o establecido na lexislación vixente. Ademais, comprobarase que a 

secuenciación de contidos facilita a recuperación de contidos vistos previamente e 

establece uns mínimos de suficiencia nos criterios de avaliación. Terase tamén en conta 

que as actividades de aula favorezan o desenvolvemento dos distintos estilos de 

aprendizaxe e facilitan a creatividade do alumnado. 

3. En relación coa metodoloxía:  

O profesorado orienta individualmente o traballo do alumnado e facilita a aprendizaxe 

colaborativa e a atención á diversidade dentro do grupo. Ademais, non se limita a seguir 

o texto escolar establecido senón que emprega outros materiais complementares. O 

alumnado deberá harmonizar o traballo na aula co traballo na casa. 

4. En relación á avaliación:  

Realizarase unha avaliación inicial para establecer os coñecementos previos do 

alumnado. Avalíase tamén o proceso de aprendizaxe de xeito directo e a través dos 

materiais de traballo do alumnado, e os resultados. Valórase o traballo que desenvolve 

o alumnado na aula e o traballo que realice na casa.  

As probas contemplan diferentes niveis de dificultade e o procedemento de corrección 

facilita a identificación inmediata dos erros. Tamén se programan actividades para 

ampliar e reforzar os coñecementos impartidos. 

O alumnado e as súas familias coñecen os criterios de avaliación e de cualificación.  
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Analízanse os resultados co grupo de alumnos e establécense elementos de mellora dos 

mesmos. 

Avalíase periodicamente a programación en reunións de todos os membros do 

Departamento e queda constancia en acta do debatido e acordado.  Avalíase a propia 

práctica docente e a  avaliación é continua.  

 

10. Actividades de seguemento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes. 
 

 

Non procede neste nivel. 

 
 
11. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado 
acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias. 
 
 
Non procede. 
 
 

12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 
poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. 
 
Ao longo do primeiro mes de clase o profesorado observará se o alumnado é quen de 
seguir a marcha do curso sen ningún problema co fin de detectar posibles problemas de 
aprendizaxe. 
Tamén se realizará unha proba inicial para comprobar o nivel do grupo e poder adaptar 
as actividades relacionadas nesta programación aos coñecementos previos do grupo e 
do alumnado. 
Unha vez detectado calquera problema, realizarase unha adaptación personalizada para 
o alumno ou alumna que o precise co fin de que sexa quen de superar o nivel. 
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13. Medidas de atención á diversidade 
 

A atención á diversidade contémplase en tres niveis: na programación, na 

metodoloxía e nos materiais. Estes tres niveis están interrelacionados e 

materialízanse nos seguintes apartados: 
●         Un  ensino  individualizado  no  cal  se teña moi presente o  punto de 

partida de cada alumno/a, as súas dificultades específicas e a súa capacidade de 

desenvolvemento. 
●         Distribución dos contidos por trimestres, secuenciados en orde crecente 

de dificultade e especialización. 
●         Repaso cíclico dos contidos aumentado a dificultade dos mesmos. 
●         Avaliación continua de xeito que se podan repasar e fixar contidos máis 

facilmente. 
●        Elaboración de materiais de reforzo e ampliación para aplicar con 

flexibilidade por parte do profesorado no momento e coa intensidade que o 

alumnado precise e que se inclúen no material complementario do profesorado: 
actividades de repaso ao final de cada tema, actividades de distinto grao de 

dificultade, fichas de reforzo e ampliación, elaboración de traballos 

complementarios,... 
●          Importancia  da  linguaxe  persoal  de  cada  alumno/a  como  eixo  do 

proceso  de  aprendizaxe,  de  xeito  que  a  expresión  oral  e  escrita  só  se  poden 

traballar cun método individualizado e tendo en conta o punto de partida de cada 

alumno/a, a súas dificultades específicas e a súa evolución. 
●         Emprego da aprendizaxe cooperativa como método de axuda entre 

iguais. 
●         Propiciar un  ambiente de  socialización que faga  evidente a función 

comunicativa da linguaxe e a introdución de mecanismos de cooperación como as 

tormentas de ideas, a corrección colectiva, os traballos en grupo ou a posta en 

común. 
●         Propor  actividades  de  investigación  que  favorecen  as  técnicas  de 

traballo autónomo e permiten a cada alumno/a aplicar o seu ritmo e a forma de 

traballo máis axeitada ás súas características individuais. 
 

Correspóndelle ao profesorado determinar o momento de aplicación destas 

actividades de modo que, ao final, todo o alumnado acade o nivel desexado. 
Ademais do libro de texto, é fundamental a selección de materiais empregados 

na aula: Obras literarias, antoloxías, dicionarios,   materiais complementarios de 

reforzo e ampliación...  
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14. Elementos transversais. 
 
A materia de Lingua galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos 
elementos transversais. Prima as actividades de comprensión lectora, a expresión oral e 
escrita, de comunicación audiovisual, coas tecnoloxías da información e da 
comunicación como ferramentas imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literarura son favorecedoras do 
emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre as persoas e a non 
discriminación por calquera circunstancia social ou persoal ten os seus mecanismos de 
aprendizaxe nas mesmas estratexias da análise sociolingüística. Ademais, o propio 
deseño do libro de texto do Consorcio Editorial Galego para 1º  de Bacharelato que se 
usará como libro de texto explicita actividades en relación cos criterios de avaliación e os 
indicadores de logro referidos á igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como á 
prevención da violencia de xénero. 

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística e das diferentes etapas da 
historia da lingua e da literatura promoven a aprendizaxe da prevención e da resolución 
pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 
valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia e o respecto aos dereitos humanos. Como exemplos sobranceiros podemos 
poñer os contidos curriculares e as actividades relacionadas coas obras literarias dos 
autores e autoras da Ilustración, dos precursores do Rexurdimento e coas figuras de 
Curros, Pondal e Rosalía. 

En particular, o estudo da traxectoria e da obra literaria da autora dos Cantares gallegos 
e o achegamento á sociedade e á literatura medievais facilitarán, por exemplo, a 
reflexión sobre estereotipos que supoñen discriminación por razón da orientación sexual 
ou da identidade de xénero.  Favorécese así a visibilidade da realidade homosexual e 
todas aquelas opcións diferentes da convencional heterosexual. 

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua galega e Literatura 
procura a participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar aptitudes 
como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 
mesmo e o sentido crítico. Referímonos a  actividades como recitais, representacións 
teatrais, debates, concursos de contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de 
lectura, revistas e publicacións, etc. 

Estas mesmas actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a 
prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán para solucionar con éxito 
situacións de conflito no ámbito escolar, familiar e social en xeral, ao mesmo tempo que 
contribúen a exercitar destrezas e adquirir valores que tenden a previr e evitar os 
accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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15. Contribución do departamento ao Proxecto Lector. 
 
No Anexo V do Decreto 133/2007 establécese a necesidade da elaboración dun 

Proxecto lector de centro.   No noso centro está xa deseñado; continuaremos coa 

lectura diaria na aula (vinte minutos) en toda a ESO. Como sempre, nós propoñemos 

diferentes textos como libros de lectura e traballo de aula segundo os diferentes niveis 

(vid. O apartado de Recursos didácticos da programación de cada curso) 
A máis disto, propoñeranse  listas abertas de libros de lectura por niveis como 

suxestións para aqueles alumnos e alumnas que demanden unha maior presenza da 

lectura no programa. 
Colaboraremos tamén co Boletín da Biblioteca compartindo as opinións e 
impresións sobre as diferentes lecturas realizadas. Colaboraremos tamén no  club de 

lectura da Biblioteca. 
Consideramos que os encontros con escritores serven para familiarizar o alumnado co 

proceso de creación literaria e permiten unha relación máis interactiva co escritor/a e o 

seu contorno. Un criterio importante á hora de seleccionar unha lectura é a visita do 

autor/a ao centro. 
 
 

16. Contribución do departamento ao plan TIC. 
 
Nos últimos cursos temos integrado as tics no noso traballo de aula cotiá, así 
utilizamos os recursos na rede (bibliotecas virtuais, páxinas web, blogs, Aula Cesga,  
Aula Virtual, correo electrónico...) como parte fundamental no noso labor docente. 

 
O uso das tics como instrumento de traballo ten como obxectivo facilitar o acceso á 

información a todos e todas independentemente dos recursos propios de cada un, 
pois facilita a igualdade e  racha a fenda dixital que atopamos na nosa comunidade 

educativa, onde conviven rapaces e rapazas con acceso ás novas tecnoloxías na súa 

casa con aqueles que non teñen a mesma facilidade. A utilización destas tecnoloxías da 

información e da comunicación axudan a un ensino máis igualitario e por tanto máis 

democrático xa que o alumnado, ao finalizar o ensino obrigatorio, disporá das 

capacidades necesarias para enfrontarse ao mercado laboral ou a outros estudos 

superiores. 
Así mesmo, o centro está incluído no Programa Abalar nas aulas de 1º e  2º de 
ESO. 
De acordo coa última revisión das NOF no relativo ao uso dos móbiles no centro, este 

Departamento procurará promover un uso responsábel e adecuado destes 

dispositivos, integrándoos na actividade lectiva a través de aplicacións especialmente 

pensadas par o ámbito académico. 
 
 

17. Contribución do departamento ao Plan de Convivencia. 
 
Desde este departamento contribuiremos a formar ao alumnado no respecto aos 
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dereitos e liberdades fundamentais, e nos valores de dignidade e igualdade entre 
homes e mulleres, así como conciencialo sobre os riscos asociados ao consumo de 
drogas e a necesidade de erradicar condutas violentas no ámbito escolar, buscando o 
desenvolvemento de condutas pro-activas no rexeitamento e denuncia destes 
comportamentos. Para isto colaboraremos co grupo de Convivencia do instituto. 
 

 

18. Actividades extraescolares e complementarias 
 
Certame literario. 

 
En colaboración co grupo de Normalización Lingüística do Centro, o IES 

Afonso X “O Sabio” e o Concello de Cambre, convocaremos o XXV Certame 

Literario, tanto na modalidade de narrativa como na de poesía. 

 
1. Obxectivo xeral: 

 
Estimular no alumnado as súas facultades creativas. 

 
2. Obxectivo particular: 

 
Promover o uso desta lingua no nivel literario. 

 
3. Data: 

 
A convocatoria farase pública no primeiro trimestre. O fallo do 

xurado darase a coñecer no mes de maio. 
 

 
 

4. Responsábeis: 

 
Desta actividade responsabilízase solidariamente todo o 

Departamento de lingua galega e o Equipo de Dinamización e Normalización 

Lingüística. 
 
 

Visita ás Casas Museo Manuel María e Rosalía de Castro 

 
Alumnado de 2º de ESO e 3º ESO e/ou 1º de Bacharelato. 

1.  Obxectivo xeral: 
Coñecer a obra destes autores. 

2.  Obxectivo particular: Visitar as súas casas 
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3.  Data: 1º e 2º trimestre do curso. 
4.  Responsábeis: Profesorado do departamento, principalmente os que 

imparten aulas 
 
 
 
Asistencia a proxeccións cinematográficas e representacións teatrais. 

 
Dirixida a todos os alumnos e alumnas do Instituto. 

 

1. Obxectivo xeral: 

 
Pór ao alumnado en contacto cunha manifestación artística como é o 

teatro e animar ao alumnado a ver películas en galego. 

 
2. Obxectivos específico: 

 
2.1.Que as nosas alumnas e alumnos coñezan os últimos traballos dos grupos 

teatrais da Galicia e as realizacións cinematográficas máis recentes. 

 
2.2. Que o alumnado poida sentir orgullo e aprecio pola lingua do país ao 

percibila como instrumento artístico. 

 
3. Data: Ao longo de todo o curso. 

 
4. Responsábeis: 

O  profesorado  do  departamento,  dependendo  das  necesidades  de  cada 

momento. 
Estas actividades só se realizarán se hai un número suficiente de alumnado 

apuntado para a súa realización. 
 

 

Achegamento aos escritores en lingua galega 

 
Como complemento á formación literaria e en colaboración coas 

editoriais galegas  propómonos achegar ao alumnado os escritores dos seus libros 

de lectura. 
Actividade realizada en colaboración coas editoriais. 

 

 

Debates 
 

1. Obxectivo xeral: 
Promover a oralidade en galego. 

 
2. Obxectivos específico: 
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2.1 Fomentar o uso do galego entre a xuventude 
2.2 Fomentar o respecto e a tolerancia 

2.3. Aprender a traballar en equipo 
3. Data: Ao longo de todo o curso. A participación na Lingua de Debate 

e/ou no      Falamos ou Parlamento xove dependerá da súa convocatoria. 
4. Responsábeis: O profesorado do departamento. 

 

 
 

Saídas culturais 

 
1. Obxectivo xeral: 

 
Aproximar o alumnado a calquera manifestación dos diferentes 

ámbitos da cultura. 

 
2. Data: Ao longo do curso. 

 
3. Responsábeis: O profesorado do departamento. 

 

 
 

Monólogos e/ou pezas breves 

 
1. Obxectivo xeral: 

 
Promover a oralidade en galego. 

 
2. Data: Ao longo do curso. 

 
3. Responsábeis: O profesorado do departamento. 
 

Clubs de lectura 
 

1. Obxectivo xeral: 
 
Promover a lectura e o pracer da mesma. 

 
2. Ao longo do curso. 

 
3. Responsábeis: O profesorado do departamento. 
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19. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
didáctica en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 
 
 
O seguimento desta programación realizarase nas reunións do departamento. 
Analizaranse os resultados do alumnado despois de realizadas as sesións de avaliación e 
de ser detectado algún problema, buscarase a solución máis axeitada. 
 
Ademais, ao final de curso realizarase unha avaliación global do desenvolvemento da 
programación e reflectirase na Memoria do departamento xunto coas propostas que se 
consideren oportunas para o curso seguinte. 
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Anexo 
Cambios establecidos na programación para o curso 2021-22 

Avaliación inicial 

Na primeira semana do curso realizarase unha avaliación inicial para a realización da cal teranse 

en conta os informes individualizados elaborados o curso pasado, unha proba inicial onde se 

valorarán os contidos mínimos que o alumnado debería ter consolidados do curso anterior e o 

coñecemento individualizado do alumnado a partir das súas intervencións na aula. 

A partir desta información o profesorado establecerá o método de recuperación dos contidos 

non impartidos durante o período de suspensión das clases. Esta recuperación se poderá facer 

ben reforzando estes coñecementos a principio do curso, ben ao longo do mesmo cando sexan 

imprescindibles para comprender e avanzar nos coñecementos do novo curso. 

Desenvolvemento do curso 

Esta programación está redactada para o desenvolvemento do curso de xeito presencial, porén 

de presentarse circunstancias que impidan este desenvolvemento establécense diferentes 

medidas para que se poida desenvolver o curso do mellor xeito posible. 

No caso de que un alumno/a non poida asistir a clase presencial, cada curso contará cunha aula 

virtual a través da cal deberá seguir a marcha do curso desde o seu domicilio e entregar as 

actividades que se indiquen. Outra das posibles ferramentas que se poderán empregar serán as 

aulas por videoconferencia. 

No caso de suspensión das clases presenciais  o alumnado seguirá os contidos e entregará as 

actividades a través da devandita aula virtual. 

Sistema de cualificacións           

De se desenvolver o curso de xeito presencial, mantéñense o sistema establecido na 

programación xeral. 

O alumnado que non poida asistir ás aulas presenciais nalgún momento do curso teráselle en 

conta o traballo realizado na aula virtual durante a súa ausencia no apartado correspondente e 

de non poder realizar as probas escritas, procurarase unha nova data para a súa realización. 

De producirse unha suspensión das aulas presenciais, o curso continuará a través dos medios 

telemáticos establecidos polo que se valorarán os traballos realizados e se establecerán as 

probas online  que se consideren oportunas. 

Actividades extraescolares e complementares 

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso, só se realizarán as actividades propostas que a 

situación sanitaria permita.  


