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1. Introdución

O eixe do currículo de Lingua Galega e Literatura constitúeno as competencias relacionadas coa interacción oral e
escrita adecuada nos distintos ámbitos e contextos e en función de diferentes propósitos comunicativos, así como co
fomento do hábito lector, a interpretación dunha variada tipoloxía de textos e a apropiación dun patrimonio cultural.
A  reflexión  explícita  sobre  o  funcionamento  da lingua brinda a  ferramenta  e  a  metalinguaxe necesarias  para
desenvolver a

conciencia lingüística e mellorar os procesos de comprensión, expresión e recepción crítica.

A finalidade da materia de Lingua Galega e Literatura oriéntase tanto á eficacia comunicativa como a favorecer un
uso ético da linguaxe que poña as palabras ao servizo da convivencia democrática, a resolución dialogada dos
conflitos e a construción de vínculos persoais e sociais baseados no respecto e na igualdade de dereitos de todas as
persoas. Desta maneira, a materia contribúe ao desenvolvemento de todas as competencias recollidas no perfil de
saída do alumnado ao remate do ensino básico.

Estes obxectivos de Lingua Galega e Literatura na educación secundaria obrigatoria supoñen unha progresión
respecto  dos  adquiridos  na educación primaria,  dos  que haberá  que partir  nesta  nova etapa,  para  pasar  dun
acompañamento guiado a outro progresivamente autónomo. Esta evolución supón, alén diso, unha maior diversidade
e complexidade das prácticas discursivas. Agora, a atención céntrase no uso da lingua nos ámbitos educativo e
social, sublíñase o papel das

convencións literarias e do contexto histórico na comprensión dos textos literarios e dáselle un protagonismo máis
relevante á reflexión sobre o funcionamento da lingua e os seus usos.

O primeiro deles oriéntase ao recoñecemento da diversidade lingüística e dialectal da nosa contorna, de Galicia, de
España e do mundo, particularmente do ámbito lusófono, co propósito de favorecer actitudes de aprecio a esta
diversidade, combater prexuízos e estereotipos lingüísticos e estimular a reflexión interlingüística. Un segundo grupo
de obxectivos refírese á comprensión, produción e interacción oral e escrita, incorporando as formas de comunicación
mediadas pola tecnoloxía que se desenvolven a través das TIC e atendendo aos diferentes ámbitos de comunicación:
persoal, educativo, social e profesional. Así, os obxectivos segundo e terceiro relaciónanse coa comunicación oral, o
cuarto coa comprensión lectora e o quinto coa expresión escrita.  Cómpre salientar que o proceso de ensino e
aprendizaxe da lectura debe abordarse desde unha perspectiva ampla, tanto no que se refire á tipoloxía textual e ao
propósito comunicativo como ao formato ou canle de difusión dos textos. En resposta a iso, o obxectivo sexto pon o
foco na alfabetización mediática e informacional, mentres que o sétimo e o oitavo resérvanse para a lectura literaria,
tanto autónoma coma guiada, na aula. O obxectivo noveno atende á reflexión sobre a lingua e os seus usos, en canto
que o décimo, relativo á ética da comunicación, é transversal a todos eles.

Para cada obxectivo, formúlanse criterios de avaliación que establecen o nivel de desempeño esperado na súa
adquisición. Estes criterios teñen un claro enfoque competencial e atenden tanto aos procesos como aos produtos, o
que reclama o uso de ferramentas e de instrumentos de avaliación variados e con capacidade diagnóstica e de
mellora. Espérase que o alumnado sexa quen de activar os coñecementos en situacións comunicativas reais propias
dos diferentes ámbitos. De aí a importancia de vertebrar a programación de aula arredor dun conxunto de situacións
de  aprendizaxe  verosímiles  e  contextualizadas,  significativas  e  relevantes,  atendendo  á  súa  gradación  e
complementariedade, para que ao remate de cada curso consiga traballar de maneira proporcionada todos os
contidos incluídos no currículo.

Dado que a aprendizaxe da lingua progresa en espiral  e  tendo en conta o  enfoque inequivocamente global  e
competencial da educación lingüística, a gradación entre cursos non se establece tanto mediante a distribución
diferenciada de contidos coma en función da maior ou menor complexidade dos textos, das habilidades de produción
ou interpretación requiridas, da metalinguaxe necesaria para a reflexión sobre os usos ou do grao de autonomía
conferido ao estudantado. Non se trata de que os coñecementos impartidos nesta materia sexan diferentes entre uns
cursos e outros da ESO, a diferenza radica na intensidade e profundidade coa que estes son traballados. Por iso, tanto
os contidos coma os criterios de avaliación gardan paralelismo nos diferentes cursos.

Os criterios de avaliación e os contidos organízanse en catro bloques. O primeiro bloque, «As linguas e os seus
falantes», correspóndese de maneira directa co primeiro obxectivo. O segundo bloque, «Comunicación», integra os
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contidos implicados na comunicación oral e escrita e na alfabetización mediática e informacional, vertebrados ao
redor da realización de tarefas de produción, recepción e análise crítica de textos. O terceiro bloque, «Educación
literaria»,  recolle as experiencias e os contidos necesarios para consolidar o hábito lector,  conformar a propia
identidade lectora, desenvolver habilidades de interpretación de textos literarios e coñecer algunhas obras relevantes
da literatura galega e do ámbito lingüístico lusófono, estimulando á vez a escritura creativa con intención literaria. O
cuarto bloque, «Reflexión sobre a lingua», propón a construción guiada de conclusións sobre o sistema lingüístico a
partir  da  formulación de hipóteses,  da procura de contraexemplos  e  do establecemento de xeneralizacións  e
contraste entre linguas, usando para iso a metalinguaxe específica. A ollada cara á lingua como sistema non ha de
ser, polo tanto, un coñecemento dado, senón un saber que o alumnado vai construíndo ao longo da etapa a partir de
preguntas ou de problemas que fan emerxer a reflexión sobre o funcionamento da lingua e os seus usos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Describir  e  apreciar  a  diversidade
lingüística do mundo a partir do recoñecemento
das  l inguas  do  alumnado  e  a  real idade
plurilingüe e pluricultural da Península Ibérica,
analizando  a  orixe  e  o  desenvolvemento
sociohistórico  das  súas  l inguas  (e,  máis
concretamente,  a  do  portugués,  catalán  e
éuscaro),  e  as  características  das  principais
variedades dialectais do galego, para favorecer
a  reflexión  interlingüística,  combater  os
estereotipos e prexuízos e valorar a devandita
diversidade como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  recollendo  o  sentido  xeral  e  a
información  máis  relevante,  identificando  o
punto  de  vista  e  a  intención  do  emisor  e
valorando a súa fiabilidade, a súa forma e o seu
contido,  para  construír  coñecemento,  formar
opinión e ampliar as posibilidades de gozo e de
lecer.

2 2 1 2-3 4 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia  e  fluidez  e  co  rexistro  adecuado,
atendendo  ás  convencións  propias  dos
diferentes xéneros discursivos, e participar en
interaccións  orais  con  actitude  cooperativa  e
respectuosa, tanto para construír coñecemento
e  establecer  vínculos  persoais  como  para
intervir  de  maneira  activa  e  informada  en
diferentes contextos sociais.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender, interpretar e valorar textos
escritos,  con  sentido  crítico  e  diferentes
propósitos  de  lectura  recoñecendo  o  sentido
global  e  as  ideas  principais  e  secundarias,
i den t i f i cando  a  i n tenc ión  do  emiso r ,
reflexionando  sobre  o  contido  e  a  forma  e
avaliando a súa calidade e fiabilidade para dar
resposta  ás  necesidades  e  aos  intereses
comunicativos  diversos  e  para  construír
coñecemento.

2-3-5 2 4 1 4 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes,  cohesionados,  adecuados  e
correctos atendendo ás convencións propias do
xénero  discursivo  elixido,  para  construír
coñecemento e para dar resposta de maneira
informada,  eficaz  e  creativa  a  demandas
comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Seleccionar  e  contrastar  información
procedente  de  diferentes  fontes  de  maneira
progresivamente  autónoma,  avaliando  a  súa
fiabil idade  e  pertinencia  en  función  dos
obxectivos de lectura e evitando os riscos de
manipulación  e  desinformación,  e  integrala  e
transformala en coñecemento para comunicala
desde un punto de vista crítico e persoal e, ao
mesmo  tempo,  respectuoso  coa  propiedade
intelectual.

3 1-2-3-4 4 2 3

OBX7 - Seleccionar e ler de maneira autónoma
obras  diversas  como  fonte  de  pracer  e
coñecemento, configurando un itinerario lector
que  evolucione  en  canto  á  diversidade,
complexidade e calidade das obras e compartir
experiencias de lectura para construír a propia
identidade lectora e para gozar da dimensión
social da lectura.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8  -  Ler,  interpretar  e  valorar  obras  ou
fragmentos  literarios  do  patrimonio  galego,
portugués  e  universal ,  ut i l izando  unha
metalinguaxe  específica  e  mobilizando  a
experiencia  biográfica  e  os  coñecementos
literarios  e  culturais  que permitan establecer
vínculos  entre  textos  diversos  e  con  outras
manifestacións  artísticas,  para  conformar  un
mapa cultural, ampliar as posibilidades de gozo
da  literatura  e  crear  textos  de  intención
literaria.

1-4 1 1-2-3-4

OBX9  -  Mobilizar  o  coñecemento  sobre  a
estrutura da lingua e os seus usos e reflexionar
de maneira progresivamente autónoma sobre
as  eleccións  lingüísticas  e  discursivas,  coa
terminoloxía  axeitada,  para  desenvolver  a
conciencia  lingüística,  aumentar  o  repertorio
comunicativo e mellorar as destrezas tanto de
produción  oral  e  escrita  coma  de  recepción
crítica.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrática,  da
resolución  dialogada  dos  confl itos  e  da
igualdade  de  dereitos  de  todas  as  persoas,
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
desterrando os abusos a través da palabra para
favorecer  un uso non só  eficaz,  senón tamén
ético e democrático, da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXLingua entre linguas. X1 20

Recoñecemento das linguas da Península
Ibérica ademais do galego, sobre todo do
portugués, catalán e éuscaro.
Valoración positiva desa diversidade e
recoñecemento e rexeitamento de
prexuízos lingüísticos.

30

XXHai que comunicarse! X2 25

Aproximación ás secuencias textuais
básicas, con especial atención ás
narrativas, descritivas, dialogadas e
expositivas.
Produción de textos orais, escritos e
multimodais.
Recoñecemento e uso discursivo dos
elementos lingüísticos en textos orais,
escritos e multimodais.

20

XXMola a literatura, dígocho eu! X3 30

Lectura progresivamente autónoma de
obras da literatura xuvenil contemporánea
galega e do patrimonio literario lusófono.
Lectura con perspectiva de xénero.
Lectura con perspectiva ambiental.
Lectura expresiva de textos sinxelos.

30

XXCada día exprésome mellor. X4 30
Incorporación de procedementos básicos
para enriquecer e mellorar a corrección de
textos, atendendo a aspectos lingüísticos,
discursivos e de estilo.

20

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Lingua entre linguas.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer as linguas da Península Ibérica,
especialmente as características básicas do
portugués, do éuscaro e do catalán, e identificar
algúns trazos dos repertorios lingüísticos e das
variedades dialectais do alumnado, contrastándoos
en manifestacións orais, escritas e multimodais.

Saber cantas linguas se falan na
Península Ibérica e o seu territorio
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 50

CA1.2 - Identificar, a partir da observación da
diversidade lingüística da contorna, prexuízos e
estereotipos lingüísticos, adoptando unha actitude
de respecto e de valoración da riqueza cultural,
lingüística e dialectal.

Ser capaz de recoñecer prexuízos
lingüísticos moi evidentes e adquirir
actitudes de respecto cara a diversidade
lingüística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Observación da propia biografía lingüística e da diversidade lingüística da aula. As familias lingüísticas e as lin-guas
do mundo. Sistemas de escritura. Nocións básicas: fórmulas de saúdo e despedida, agradecemento e des-culpa.

- Recoñecemento das linguas da Península Ibérica, especialmente do portugués, do éuscaro e do catalán.

- Os países lusófonos: localización, poboación, costumes... Coñecemento das primeiras nocións de lingua portu-
guesa. A ortografía. Semellanzas e diferenzas existentes cos sistemas ortográficos galegos. Iniciación ao coñe-
cemento do léxico.

- Iniciación á reflexión interlingüística.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos do galego e exploración das formas de os
evitar.

2

Título da UDUD

Hai que comunicarse!

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Valorar a forma e o contido de textos
escritos, orais e multimodais sinxelos, avaliando a
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da
canle utilizada, así como a eficacia dos
procedementos comunicativos empregados.

Recoñecer a forma e o contido de textos
sinxelos.

CA2.4 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

Comprender o sentido global e a
estrutura de textos moi sinxelos.

CA2.5 - Planificar e redactar textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle, presentando, despois da súa revisión, un texto
final coherente, cohesionado e co rexistro adecuado.

Ser capaz de planificar e redactar textos
moi sinxelos, con corrección gramatical,
coherencia, cohesión, e no rexistro
adeciuado.

CA2.9 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Ser capaz de ver nos textos de produción
propia a elección da forma lingüística e o
obxectivo comunicativo que se pretende.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA2.2 - Realizar narracións e exposicións orais
sinxelas con diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e educativo
axustándose ás convencións propias dos diversos
xéneros discursivos, con fluidez e coherencia e co
rexistro adecuado, en diferentes soportes e
utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non
verbais.

Ser capaz de facer narracións e
exposicións orais  moi sinxelas sobre
diferentes temas, con fluidez, coherencia
e rexistro adecuado.

CA2.3 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e en situacións orais formais de
carácter dialogado de maneira activa e adecuada,
con actitudes de escoita activa e facendo uso de
estratexias de cooperación conversacional e de
cortesía lingüística.

Ser capaz de participar en conversas
respectando a quenda de participación.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura,
adoptando un punto de vista crítico e respectando os
principios de propiedade intelectual.

Ser capaz de buscar información sinxela
en diferentes soportes, e valorar a
propiedade intelectual.

CA2.7 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información,
reflexionando sobre as posibles manipulacións
presentes nas canles de transmisión da información.

Ser capaz de ver posible manipulación na
información, sobre todo no eido dixital.

CA2.8 - Revisar os propios textos de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentando as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
cunha metalinguaxe específica e identificar e retocar
algúns problemas de comprensión lectora utilizando
os coñecementos explícitos sobre a lingua e o seu
uso.

Recoñecer en textos moi sinxelos de
produción propia erros e propoñer
melloras.

CA2.10 - Identificar e desterrar os usos
discriminatorios da lingua, os abusos a través da
palabra e os usos manipuladores da linguaxe
partindo da reflexión e da análise dos elementos
lingüísticos, textuais e discursivos utilizados, así
como dos elementos non verbais da comunicación.

Ser capaz de ir desterrando
progresivamente os usos  discriminatorios
da lingua.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimo-
dais de diferentes ámbitos.

- Compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado, distancia
social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de comunicación e
elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Aproximación ás secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas, descritivas, dialogadas e
expositivas.

- Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.
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Contidos

- Xéneros discursivos propios do ámbito educativo.

- Xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e medios de comunicación. Etiqueta dixital. Ris-cos de
desinformación, manipulación e vulneración da privacidade na Rede. Análise da imaxe e elementos paratextuais
dos textos icónico-verbais e multimodais.

- Procesos de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

- Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e ceder a palabra. Cooperación conversacional e cortesía
lingüística. Escoita activa, asertividade e resolución dialogada dos conflitos.

- Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da informa-ción
relevante. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal, dos abusos a través da pa-labra e
dos usos manipuladores da linguaxe.

- Produción oral formal: planificación e procura de información, textualización e revisión. Adecuación á audien-cia e
ao tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

- Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección de
usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Os abusos de poder e a manipulación a través da linguaxe.

- Produción escrita: planificación, textualización, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramati-cal e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de notas, esquemas,
mapas conceptuais, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

- Uso coherente das formas verbais nos textos. Correlación temporal no discurso relatado.

- Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consul-ta e
de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

- Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Promoción dun modelo lingüístico afastado da castelanización e da deturpación para conseguir un modelo de
lingua de calidade.

3

Título da UDUD

Mola a literatura, dígocho eu!

Duración

30

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.1 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor de textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
necesarias.

Comprender o sentido global de textos
literarios sinxelos.

CA3.2 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos avaliando a súa calidade, fiabilidade e
idoneidade da canle utilizada, así como a eficacia
dos procedementos comunicativos empregados.

Diferenciar o contido e a forma de textos
sinxelos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e modelos, a interpretación das obras lidas a partir
da análise das relacións internas dos seus elementos
constitutivos co sentido da obra, atendendo á
configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar os textos literarios sinxelos lidos.

CA3.6 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos en que se empreguen as
convencións formais dos diversos xéneros e estilos
literarios.

Crear textos sinxelos con intención
literaria.

TI 20

CA3.3 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades e deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Avanzar no itinerario lector propio a partir
dos gustos persoais.

CA3.5 - Establecer de maneira guiada vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas en función de temas,
tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos e
estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do lector na lectura.

Relacionar textos sinxelos lidos con
outros textos vistos previamente.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de maneira progresivamente autónoma a partir dunha prese-
lección de textos variados e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia práctica da lectura.

- Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de maneira orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

- Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector

- Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

- Expresión da experiencia lectora, con apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

- Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras relevantes da literatura xuvenil contemporánea galega e do patrimonio literario
lusófono, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero, que atravesan épocas, contextos culturais e movemen-tos
artísticos.

- Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través de conversas literarias, coa in-
corporación progresiva da metalinguaxe específica.

- Relación e comparación dos textos lidos con outros textos, con outras manifestacións artísticas e coas novas
formas de ficción en función de temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

- Expresión pautada a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e da valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

- Lectura con perspectiva de xénero.
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Contidos

- Lectura con perspectiva ambiental e ecolóxica, con especial incidencia na mudanza climática e na protección e
benestar dos animais.

- Lectura expresiva, dramatización e recitación de textos sinxelos atendendo aos procesos de comprensión,
apropiación e oralidade implicados.

- Creación de textos a partir da apropiación das convencións da linguaxe literaria e en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación etc.).

4

Título da UDUD

Cada día exprésome mellor.

Duración

30

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA4.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, atendendo a aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Incorporar ao textos propios as pautas de
corrección ortográfica e gramatical.

CA4.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentando as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
cunha metalinguaxe específica e identificar e
solucionar algúns problemas de comprensión lectora
utilizando os coñecementos explícitos sobre a lingua
e o seu uso.

Con pautas previas, ser capaz de mellorar
os textos propios no sentido ortográfico e
gramatical.

CA4.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Ver clara a interrelación ente o obxectivo
da mensaxe e as eleccións lingüísticas
propias.

CA4.5 - Formular xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua a partir da
observación, comparación e transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
a procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando de maneira
guiada dicionarios, manuais e gramáticas.

Adquirir as regras ortográficas e
gramaticais básicas da lingua.

TI 10

CA4.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira progresivamente autónoma
procedente de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertinencia en función dos obxectivos
de lectura e adoptando un punto de vista crítico e de
respecto aos principios de propiedade intelectual.

Localizar e seleccionar información
sinxela procedente de diferentes fontes.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

- Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,

21/11/2022 10:18:30 Páxina 19de11



Contidos

- léxicos e pragmáticos.

- Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

- Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de enunciados
de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e concordancia.

- Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Promoverase a reflexión comunicativa e lingüística e o contraste entre linguas. Tamén se procurará a coordinación
cos outros departamentos de lingua para consensuar a terminoloxía empregada e o estudo gramatical.

Cada unidade didáctica iniciarase coas explicacións teóricas da profesora, que proporcionarán ao alumnado os
principios básicos para comprender o tema e orientalo na posta en práctica dos coñecementos adquiridos.

Os alumnos/as realizarán exercicios  oralmente e por  escrito  para reforzar  os contidos ortográficos,  textuais  e
gramaticais.  Propiciaranse non só actividades individuais,  senón tamén grupais,  que favorezan o  intercambio
respectuoso de ideas, o discurso argumentativo e o espírito crítico e cooperativo.

Comprobarase o nivel de comprensión e expresión oral (resumos, opinións, exposicións...)  e escrita (narración,
descrición, xéneros xornalísticos...).

Farase lectura, interpretación e valoración de obras literarias. Propoñeranse tres libros ou textos seleccionados de
lectura obrigatoria que serán obxecto dunha proba escrita e/ou oral . A súa lectura será condición sine qua non para
aprobar a materia, tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria.

Co fin de avanzar no itinerario lector, os martes farase un obradoiro de lectura, que constará dunha primeira parte
(30 minutos) de lectura silenciosa; nos 20 minutos restantes compartiremos impresións, ideas, relacións con outras
formas de expresión, etc. do lido. Para facilitar a realización desta actividade, disporemos dunha biblioteca de aula.

Dada a amplitude dos contidos de esixido tratamento, será moi importante o traballo individual dos alumnos/as e a
súa total implicación no proceso de aprendizaxe. O labor do profesorado non debe ser só o de transmisor de contidos,
senón que debe crear unha dinámica que lle permita ao alumnado chegar a ser autónomo nese proceso.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto: materiais de E_Dixgal.

1º avaliación: Anxo Fariña: Os Megatoxos e o aprendiz de druída, ed. Xerais (lectura obrigatoria)

2ª avaliación: Anxo Fariña: Os Megatoxos  e a espada esmeralda, ed. Xerais (lectura obrigatoria)

3ª avaliación: Anxo Fariña: Os Megatoxos e os templarios da Luz, ed. Xerais (lectura obrigatoria).

A. Fernández Paz: No corazón do bosque, ed. Xerais

21/11/2022 10:18:30 Páxina 19de12



A. Fernández Paz: Contos por palabras, ed. Xerais

Andrea Maceiras: O segredo do lagarto arnal, Baía Edicións

Ramiro J. Álvarez: Amigos en tempo real, ed. Xerais

Ledicia Costas: Escarlatina, a cociñeira defunta, ed. Xerais

O alumnado traballará cos materiais de E_Dixgal.

Ademais dos tres libros de lectura obrigatoria, o alumnado lerá outro/os libros, a elixir. Estas lecturas faranse no
tempo de clase,(parte dunha sesión á semana) e serán guiadas .

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Neste curso farase unha proba escrita específica para valorar o nivel comprensivo e expresivo do alumnado que se
incorpora ao centro. Dita proba farase na 4ª semana de setembro.

Os resultados serán analizados de forma conxunta polo profesorado do grupo na reunión de preavaliación a finais do
mencionado mes.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

30

UD 2

20

UD 3

30

UD 4

20

Total

100

Proba
escrita 50 40 80 90 65

Táboa de
indicadores 50 60 20 10 35

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

1.- Avaliación continua.

Empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación:

A) Dous exames por avaliación, que constarán de preguntas sobre gramática, léxico e literatura.

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos e nela especificarase a valoración de cada exercicio.

Procurarase facer una proba para cada dúas unidades didácticas, para contar con dúas probas por avaliación. A nota
deste apartado será a media das cualificacións obtidas nas distintas probas.

A ponderación destas dúas probas na avaliación será do 70%

As faltas de ortografía (acentos, signos de puntuación e faltas graves) penalizarán ata 0,1 por erro, en exames,
traballos ou calquera outra proba escrita puntuable. Por cada  dúas faltas de ortografía leves descontarase 0'1. En
todo caso, o máximo desconto por faltas de ortografía será de 1 punto.

Os exames e traballos escritos adecuaranse a unhas normas mínimas de presentación, que son as que seguen:

Criterios de cualificación:
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.Marxe superior, inferior, esquerda e dereita.

.Corrección ortográfica.

.Identifición visible do autor/-a

.Letra clara e lexible.

Puntualidade. Non se recollerán os traballos fóra de prazo.

B)Proba oral e/ou escrita sobre o libro de lectura obrigatoria.

A ponderación desta proba na avaliación será do 20%

C)Traballo diario:

Traballos  individuais  e/ou  colectivos  elaborados  polos  alumnos/as  coas  indicacións  do  profesor/a:  narracións,
descricións,  proxectos de investigación, etc.

Resolución de exercicios.

Realización das tarefas propostas polo profesor/a na aula.

Regularidade na realización dos deberes

Coidado e bo uso do material.

A ponderación deste traballo na nota da avaliación será do 10%

Aclaración: No relativo ao redondeo, a nota aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro
superior para os decimais de 6 a 9.

2.-  Terceira avaliación (comezos de xuño).

A cualificación da 3ªavaliación será o resultado da media aritmética das tres que forman o curso.

A profesora empregará como instrumento de avaliación unha proba escrita final a comezos de xuño, que comprenda,
ben toda a materia do curso ou ben un apartado específico, para tratar de recuperar aqueles alumnos/as que non
acaden unha cualificación positiva co sistema da media.

Non se aprobará a materia nesta convocatoria con notas inferiores  a 3 nalgunha(s) avaliacións.

Aclaración: No relativo ao redondeo, a nota aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro
superior para os decimais de 6 a 9.& Alumnado coa materia aprobada na 3ª avaliación.

Para  o  alumnado que supere a  materia  na 3ª  avaliación,  prepararanse actividades de ampliación da materia,
relacionadas coa cultura galega, especialmente coa nosa literatura. Preténdese que ditos alumnos/as aproveiten eses
días para mergullarse máis a fondo nos autores/as e obras máis relevantes.

Esas actividades de ampliación serán avaliadas cunhas rúbricas que recollan tanto os contidos lingüísticos e literarios
coma os actitudinais (grao de implicación nas actividades propostas), podendo incrementar a nota da 3ª avaliación
nun máximo de 1 punto.

3.- Avaliación ordinaria (xuño).
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Alumnado con algunha parte ou a totalidade da materia suspensa.

-O alumnado cunha avaliación suspensa por debaixo do 3 fará unha proba escrita de recuperación desa parte. Nese
caso, a nota final será a media das tres avaliacións.

-O alumnado con dúas ou tres avaliacións suspensas fará unha proba  escrita, na que deberá recuperar todos os
contidos da materia. A puntuación desta proba da totalidade dos contidos será o 100% da nota final  na materia.

-Non se pode aprobar a materia se non se demostrou que se fixeron  todas as lecturas obrigatorias.

* Aclaración: No relativo ao redondeo, a nota aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao
enteiro superior para os decimais de 6 a 9.

Alumnado coa materia aprobada na 3ª avaliación.

Para  este  alumnado,  prepararanse  actividades  de  ampliación  da  materia,  relacionadas  coa  cultura  galega,
especialmente coa nosa literatura. Preténdese que ditos alumnos/as aproveiten eses días para mergullarse máis a
fondo nos autores/as e obras máis relevantes.

Esas actividades de ampliación serán avaliadas cunhas rúbricas que recollan tanto os contidos lingüísticos e literarios
coma os actitudinais, podendo incrementar a nota da 3ª avaliación nun máximo de 1 punto.

Criterios de recuperación:

 Actividades para o período comprendido entre a 3ª avaliación e a ordinaria na ESO.

O alumnado que non supere a materia na 3ª avaliación fará actividades de recuperación no tempo que media entre a
3ª avaliación e a ordinaria, cuxa metodoloxía, tipo de actividades e materiais e recursos se especifican a continuación
.

Metodoloxía:

-Proporase a  lectura  dun texto  inicial,  que servirá  de  base para  abordar  os  aspectos  comprensivo,  literario  e
gramatical.

-Pedirase a realización de actividades gramaticais e literarias a partir dese texto.

- Axudarase  ao  alumnado  a  empregar  técnicas  de  estudo  que  lle  axude  a  entender  os  conceptos,
nomeadamente os literarios e sociolingüísticos.

Actividades tipo:

- Lectura de textos.

- Realización de exercicios de carácter práctico, a xeito de repaso da morfoloxía, semántica, ortografía e
sintaxe.

- Elaboración  de  esquemas,  mapas  conceptuais  e  resumos,  nomeadamente  para  repasar  os  temas  de
literatura e de historia da lingua.

Materiais e recursos:

-Libro de texto.

- Recursos informáticos (contidos subidos á Aula Virtual, Edixgal, etc.).
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- Fichas adicionais facilitadas polo profesor/a. Alumnado coa materia aprobada

A finais de xuño, este alumnado fará unha proba escrita para acadar os obxectivos pendentes de obtención , de
acordo cos criterios arriba detallados.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Neste curso de inicio de etapa non se dá tal suposto.

6. Medidas de atención á diversidade

O noso sistema educativo baséase na concepción da educación para todos e todas, polo que se proporcionarán
igualdade de oportunidades e condicións para o conxunto do alumnado a través da dotación de recursos e medidas
para atender á diversidade.

Na ESO o currículo deberá ser flexible e adaptable ás características do noso alumnado. As actividades de reforzo
educativo serán de enorme rendemento como medio de atención á diversidade, de modo que cantas máis opcións
manexemos e  canto  máis  acordes  sexan cos  trazos  individuais  do  alumnado,  mellor  funcionará  o  proceso de
aprendizaxe e de interacción social.

Partindo da diversidade de circunstancias, formularanse metodoloxías e niveis de axuda variados; poderanse prever
adaptacións de material  didáctico,  propor  actividades de aprendizaxe diferentes,  grupos de traballo  flexibles,
ralentizar o ritmo de introdución de novos contidos... Todo isto buscará, en último termo, emendar as necesidades
que se presenten na aula e que os/as alumnos/as acaden os mesmos obxectivos educativos, traballando sobre os
mesmos contidos.

En  1º  ESO,  como  medidas  concretas  neste  curso  2022-2023,  realizaranse  desde  este  departamento,  previa
organización e coordinación co equipo de orientación, as seguintes actuacións:

- Exención de Francés e, polo tanto,  dúas horas semanais de reforzo , polo que  o alumnado que o requira recibirá
dúas horas semanais de reforzo nas instrumentais, entre elas Lingua Galega.

-Para o alumnado que o precise, saída á Aula PT unha hora á semana para reforzar Lingua Galega.

-De cara a favorecer o éxito académico, emocional e social do alumnado con certas dificultades de aprendizaxe, a
profesora de área implementará medidas como a presentación secuenciada das preguntas do exame, a ubicación no
lugar da aula que mellor se adapte ás súas necesidades, unha maior flexibilidade no tempo de realización das probas,
unha maior presenza da oralidade e realización de probas orais, formas alternativas de preguntar os contidos.etc.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - A igualdade entre
mulleres e homes.O respecto
mutuo e a cooperación entre
iguais.

X X X X

ET.2 - A educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.3 - A formación estética. X X X X

ET.4 - A educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable.

X X X X

ET.5 - O respecto mutuo e a
cooperación entre iguais. X X X X

ET.6 - A aprendizaxe da
prevención e da resolución
pacífica de conflitos en todos
os ámbitos da vida persoal,
familiar e social.

X X X X

ET.7 - A aprendizaxe dos
valores que sustentan a
liberdade, a xustiza, a
igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia,
o respecto polos dereitos
humanos e o rexeitamento da
violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo
Estado de dereito, o respecto
e a consideración polas
vítimas do terrorismo, e a
prevención do terrorismo e
de calquera tipo de violencia.

X X X X

ET.8 - Evitaranse os
comportamentos, os
estereotipos e os contidos
sexistas, así co os que
supoñan discriminación por
razón da orientación sexual
ou da identidade de xénero.

X X X X

ET.9 - A comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita,

X X X X

ET.10 - A competencia dixital. X X X X

ET.11 - A educación
emocional e en valores. X X X X

Observacións:
Estes contidos traballaranse acotío e empregaremos como instrumentos os seguintes:
_Textos variados e multimodais que conviden á reflexión e análise crítica.
-As interaccións entre o alumnado e co profesorado.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Encontro na biblioteca do centro co escritor Anxo Fariña, para
conversar sobre os seus tres libros  lidos polo alumnado.

Encontro con Anxo Fariña.

Obradoiro ofertado pola Deputación de Lugo, no que se fai
unha viaxe cultural e lingüística pola lusofonía

Obradoiro de portugués básico

Convocatoria  dun certame de tiktoks  para  achegarse  dun
xeito lúdico e cunha linguaxe actual á gran poeta das nosas
letras.

Concurso de tiktoks sobre Rosalía de Castro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?

2.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual?

3.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?

4.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?

5.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?

6.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?

7.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

8.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

9.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?

10.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

11.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado?

12.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?

13.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade?

14.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos/as con NEAE?

15.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?

16.- Intercálase o traballo individual e en equipo?

18.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?

17.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
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18.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe

19.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?

20.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?

21.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos? 11.- Cal é o grao de implicación nas
funcións de titoría e orientación do profesorado?

22.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?

23.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?

24.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... ?

Para avaliar o proceso de ensino, téñense en conta os dez primeiros indicadores de logro (1-10).

Para avaliar a práctica docente, téñense en conta os indicadores de logro que van do 11 ao 22.

E en ambos casos, emprégase unha escala do 1 ao 3 /1= NON; 2= NON SEMPRE; 3= SI).

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A avaliación da programación do departamento é necesaria para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. Esta
debe ser continua e levarase a cabo ao longo de todo o curso nas reunións de departamento, o que permitirá facer os
axustes necesarios para conseguir a mellora dos resultados obtidos.

Nas reunións os membros do departamento analizarán e valorarán o proceso de ensino-aprendizaxe: o ritmo ao que
se desenvolve a programación, as posibles causas que dificultan o seu normal desenvolvemento, a consecución ou
non dos obxectivos marcados, etc. Ademais, trimestralmente, antes e despois das sesións de avaliación, nas reunións
de departamento farase un seguimento detallado da marcha do curso que incluirá todos os aspectos,  desde o
seguimento da programación e a consecución dos seus obxectivos, ata a disciplina do alumnado, a adecuación dos
ítems programados, a adecuada secuenciación dos contidos e os obxectos de aprendizaxe, etc. ;  é dicir,  todos
aqueles factores que axuden a que a avaliación da programación sexa satisfactoria. Na reunión do departamento
posterior ás sesións de avaliación analizaranse os resultados obtidos polo alumnado, indagando nas causas que
puideron existir cando estes resultados non sexan satisfactorios e reflexionando sobre como melloralos.

O  seguimento  da  programación  farase  a  través  da  aplicación  PROENS ao  remate  de  cada  unidade  didáctica,
referenciando cada elemento relevante nas mesmas (temporalización,  secuenciación,  grao de cumprimento e
propostas de mellora).

Nas reunións de final  de curso previas á memoria final  do departamento,  analizarase a idoneidade ou non da
metodoloxía utilizada, da secuenciación prevista, dos materiais didácticos utilizados, da adecuación dos criterios de
avaliación, da adquisición das competencias clave, etc.

9. Outros apartados
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