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1. Introdución

A materia de Lingua Galega e Literatura mantén en bacharelato unha continuidade coa etapa anterior, á vez que ten
uns fins específicos en consonancia cos obxectivos desta etapa. Así, a educación lingüística e literaria debe contribuír
á madurez persoal e intelectual da mocidade, brindar os coñecementos, habilidades e actitudes que lle permitan
participar na vida social e exercer a cidadanía democrática de maneira ética e responsable, así como capacitala para
o acceso á formación superior e ao futuro profesional de maneira competente..

O obxectivo da materia de Lingua Galega e Literatura oriéntase tanto á eficacia comunicativa na produción, recepción
e interacción oral, escrita e multimodal, 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 a igualdade de dereitos de todas as persoas.

O primeiro dos obxectivos da materia afonda no recoñecemento da diversidade lingüística e dialectal de Galicia, da
Península  Ibérica  e  do  mundo,  especialmente  do  portugués;  os  obxectivos  segundo  e  terceiro  refírense  á
comunicación oral; o cuarto, á comprensión lectora; o quinto, á expresión escrita; o sexto pon o foco na alfabetización
funcional; os sétimo e oitavo resérvanse para a lectura literaria, tanto autónoma como 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.

O  desenvolvemento  das  competencias  do  alumnado  reclama  en  bacharelato  unha  maior  atención  a  textos
académicos e dos medios de comunicación.  A respecto da competencia  literaria,  preténdese unha progresiva
confluencia entre as modalidades de lectura guiada na aula e lectura autónoma.

Para cada obxectivo formúlanse criterios de avaliación que establecen o nivel de desempeño esperado neste curso.
Teñen un claro enfoque competencial e atenden tanto aos procesos como aos produtos, o que reclama recursos e
instrumentos de avaliación variados e con capacidade diagnóstica e de mellora.

Os criterios de avaliación e os contidos distribúense en catro bloques. O primeiro, As linguas e os seus falantes,
afonda no recoñecemento da diversidade lingüística subliñando os fenómenos que se producen no contacto entre
linguas, co fin de combater de maneira argumentada prexuízos e estereotipos lingüísticos; no noso centro, pese á
alta porcentaxe galegofante, estes están moi arraigados.

O  segundo  bloque,  Comunicación,  integra  todos  os  saberes  implicados  na  comunicación  oral  e  escrita  e  a
alfabetización informacional e mediática, vertebrándoos ao redor da realización de tarefas de produción, recepción e
análise crítica de textos.

O terceiro bloque, Educación literaria, recolle os saberes e experiencias necesarios para a consolidación do hábito
lector,  o  desenvolvemento  de  habilidades  de  interpretación  de  textos  literarios,  a  expresión  de  valoracións
argumentadas sobre eles e o coñecemento dalgunhas das obras relevantes das literaturas galega e lusófona.

O cuarto bloque, Reflexión sobre a lingua, propón abordar a aprendizaxe sistemática da gramática a través de
procesos de indagación, establecendo unha relación entre coñecemento gramatical explícito e uso da lingua.

As situación de aprendizaxe da materia de Lingua Galega e Literatura deben adestrar o alumnado no uso dos
recursos que lle permitirán afrontar os retos da sociedade do século XXI, que demanda persoas cultas, críticas e ben
informadas; capaces de facer un uso eficaz e ético das palabras; respectuosas cara ás diferenzas; competentes para
exercer unha cidadanía dixital activa; con capacidade para adquirir información e transformala en coñecemento;
creativas, comprometidas  e emprendedoras.

Dada a proximidade xeográfica e os vínculos socioculturais entre Galicia e Portugal, e xa que logo, entre o IES do
Camiño e a lusofonía, a reflexión interlingüística no bacharelato parécenos moi importante. Con este fin, o noso
centro, a través do ENDL, poderá promover actuacións que propicien o intercambio lingüístico e cultural entre o
alumnado dos dous territorios (encontros, concursos, festivais).
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Explicar  e  apreciar  a  diversidade
lingüística do mundo a partir do coñecemento
da  realidade  plurilingüe  e  pluricultural  da
Península  Ibérica  (e,  máis  concretamente,  do
portugués, catalán e éuscaro) e a riqueza dos
bloques e áreas dialectais do galego, así como
da reflexión sobre  os  fenómenos do contacto
entre  linguas,  para  favorecer  a  reflexión
interlingüística, para combater os estereotipos e
prexuízos  lingüísticos  e  para  valorar  esta
diversidade como fonte de patrimonio cultural.

1-5 2-3 1-2 1

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais, con especial atención aos textos
académicos  e  dos  medios  de  comunicación,
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, para formarse opinión e
para ampliar as posibilidades de gozo e lecer.

2 2 1 2-3 40 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais, con
atención preferente aos de carácter académico,
con  rigor,  fluidez,  coherencia,  cohesión  e  o
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

OBX4 - Comprender, interpretar e valorar textos
escritos,  con  sentido  crítico  e  diferentes
propósitos de lectura con especial  atención a
tex tos  académicos  e  dos  med ios  de
comunicación, recoñecendo o sentido global e
as ideas principais e secundarias, integrando a
información explícita e realizando as inferencias
necesarias, identificando a intención do emisor,
reflexionando  sobre  o  contido  e  a  forma  e
avaliando a súa calidade e fiabilidade, para dar
r e s p o s t a  a  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s
comunicativos  diversos  e  para  construír
coñecemento.

2-3-5 2 4 1 40 3

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes,  cohesionados,  adecuados  e
correctos,  con  especial  atención  aos  xéneros
discursivos do ámbito académico, para construír
coñecemento  e  dar  resposta  de  maneira
informada,  eficaz  e  creativa  a  demandas
comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 50 2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6  -  Seleccionar  e  contrastar  información
procedente  de  diferentes  fontes,  avaliando  a
súa  fiabilidade  e  pertinencia  en  función  dos
obxectivos de lectura e evitando os riscos de
manipulación  e  desinformación,  e  integrala  e
transformala en coñecemento para comunicala,
cun punto de vista crítico e persoal á vez que
respectuoso  coa  propiedade  intelectual,
especialmente  no  marco  da  realización  de
traballos  de  investigación  sobre  temas  do
currículo ou vinculados ás obras literarias lidas.

3 1-2-3-4 40 2 3

OBX7 - Seleccionar e ler de maneira autónoma
obras relevantes da literatura contemporánea
como  fonte  de  pracer  e  coñecemento,
configurando  un  itinerario  lector  que  se
enr iqueza  progresivamente  en  canto  á
diversidade,  complexidade  e  calidade  das
obras,  e  partillar  experiencias  lectoras  para
construír a propia identidade lectora e gozar da
dimensión social da lectura.

1-4 3 11 2-31-32

OBX8  -  Ler,  interpretar  e  valorar  obras
relevantes  do  patrimonio  galego,  lusófono  e
universal,  uti l izando  unha  metalinguaxe
específ ica  e  mobi l izando  a  experiencia
biográfica  e  os  coñecementos  literarios  e
culturais que permiten establecer vínculos entre
textos  diversos,  para  conformar  un  mapa
cultural, para alargar as posibilidades de gozo
da literatura e para crear  textos de intención
literaria.

1-4 1 1-2-31-
32-42

OBX9 -  Consolidar e afondar no coñecemento
explícito  e  sistemático  sobre  a  estrutura  da
lingua e os seus usos, e reflexionar de maneira
autónoma  sobre  as  eleccións  lingüísticas  e
discursivas,  coa  terminoloxía  adecuada,  para
desenvolver  a  conciencia  lingüística,  para
aumentar  o  repertorio  comunicativo  e  para
mellorar as destrezas tanto de produción oral e
escrita como de comprensión e interpretación
crítica.

1-2 2 1-2 50

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

1-5 3 3 31 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

XX
Unha lingua con historia.
Diversidade lingü
ística

X1 25
Percorrido pola historia da nosa lingua,
desde as súas orixes ata o século XIX..
Estudo da diversidade lingüística.

30

XXReflexiono sobre a lingua. X2 25
Afondamento no estudo do substantivo,
adxectivo, adnominais, pronome persoal,
adverbio, preposición, conxunción e verbo.

20

XXAchégome á literatura. X3 30

Introdución á literatura medieval. Estudo
das cantigas profanas amorosas (cantigas
de amigo e cantiga de amor), cantigas de
burlas, xéneros menores, cantigas
relixiosas.
Viaxe pola literatura dos Séculos Escuros.
Os precursores e o Rexurdimento pleno.

30

XXTipoloxía textual. X4 25

Texto descritivo.
Texto dialogal.
Texto narrativo.
Texto expositivo.
Texto argumentativo.

20

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Unha lingua con historia. Diversidade lingü
ística

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Recoñecer e valorar as linguas da Península
Ibérica e as variedades dialectais do ámbito
lingüístico galego-portugués, con especial atención
ás do propio territorio, a partir da explicación do seu
desenvolvemento histórico e da situación actual,
contrastando de maneira explícita e coa
metalinguaxe apropiada aspectos lingüísticos e
discursivos das distintas linguas (especialmente da
éuscara e catalá), así como das variantes dialectais
do tronco lingüístico galego-portugués, en
manifestacións orais, escritas e multimodais

Recoñecer e valorar as linguas da
Península Ibérica e as variedades
dialectais do ámbito lingüístico galego-
portugués, con especial atención ás do
propio territorio, así como aspectos
lingüísticos básicos das linguas éuscara e
catalá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.2 - Cuestionar e refutar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da riqueza cultural, lingüística e dialectal,
a partir da exploración e reflexión arredor dos
fenómenos do contacto entre linguas, con especial
atención ao papel das redes sociais e dos medios de
comunicación, e da investigación sobre os dereitos
lingüísticos e diversos modelos de convivencia entre
linguas.

Recoñecer e desterrar prexuízos e
estereotipos lingüísticos.

CA1.3 - Identificar e desterrar os usos
discriminatorios da lingua, os abusos de poder a
través da palabra e os usos manipuladores da
linguaxe a partir da reflexión e análise dos
elementos lingüísticos, textuais e discursivos
utilizados, así como dos elementos non verbais que
rexen a comunicación entre as persoas.

Identificar e rexeitar os usos
manipuladores e discriminatorios da
lingua.

TI 20
CA1.4 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e a procura de consensos
tanto no ámbito persoal como educativo e social.

Saber resolver conflitos a travñes do
diálogo.

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

Contidos

- Desenvolvemento sociohistórico e situación actual das linguas da Península Ibérica.

- Estudo comparativo das principais variedades dialectais do galego e do portugués (especialmente de Portugal e do
Brasil).

- Semellanzas e diferenzas lingüísticas e discursivas máis salientables entre as linguas da Península Ibérica (con
especial atención ao éuscaro e ao catalán), contrastándoas en manifestacións orais, escritas e multimodais.

- Estratexias de reflexión interlingüística e sociolingüística.

- Estratexias de detección de prexuízos e estereotipos lingüísticos coa finalidade de os combater.

- Os fenómenos do contacto entre linguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística e diglosia
dialectal. O papel actual das redes sociais e dos medios de comunicación.

- Dereitos lingüísticos, a súa expresión en leis e declaracións institucionais. Modelos de convivencia entre linguas, as
súas causas e consecuencias. Linguas hexemónicas. Linguas minoritarias e linguas minorizadas. Ecoloxía e
sostibilidade lingüística.

2

Título da UDUD

Reflexiono sobre a lingua.

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.1 - Revisar os propios textos e facer propostas
de mellora argumentando as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística e
utilizando unha metalinguaxe específica, e identificar
e emendar problemas de comprensión lectora
utilizando os coñecementos explícitos sobre a lingua
e o seu uso.

Recoñecer os erros na produción textual e
corrixilos

CA4.2 - 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.

Empregar a lingua con corrección

CA4.3 - Elaborar e presentar os resultados de
pequenos proxectos de investigación sobre aspectos
relevantes do funcionamento da lingua, formulando
hipóteses e establecendo xeneralizacións, utilizando
os conceptos e a terminoloxía lingüística adecuada e
consultando de maneira autónoma dicionarios,
manuais e gramáticas en soporte analóxico e dixital.

Empregar a lingua con corrección

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 metalinguaxe específica a
partir da observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

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

- A lingua como sistema interconectado con diferentes niveis: fonolóxico, morfolóxico, sintáctico e semántico.

- Distinción entre a forma (categorías gramaticais) e a función das palabras (funcións sintácticas da oración simple e
composta).

- Relación entre a estrutura semántica (significados verbais e argumentos) e sintáctica (suxeito, predicado e
complementos) da oración simple e composta en función do propósito comunicativo.

- Procedementos de adquisición e formación de palabras e reflexión sobre as mudanzas no seu significado. As
relacións semánticas entre palabras. Valores denotativos e connotativos en función da súa adecuación ao contexto
e ao propósito comunicativo.

- Uso autónomo de dicionarios, manuais de gramática e outras fontes de consulta, en soporte analóxico e dixital,
para obter información gramatical de carácter xeral.

3

Título da UDUD

Achégome á literatura.

Duración

30

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.1 - Identificar o sentido global, a estrutura, a
información relevante e a intención do emisor de
textos escritos e multimodais especializados, con
especial atención a textos académicos e dos medios
de comunicación, realizando as inferencias
necesarias e con diferentes propósitos de lectura.

Interpretar textos literarios.

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

Comentar a forma e o contido de textos
literarios.

CA3.5 - Explicar e argumentar a interpretación das
obras lidas mediante a análise das relacións internas
dos seus elementos constitutivos co sentido da obra
e das relacións externas do texto co seu contexto
sociohistórico e coa tradición literaria, utilizando
unha metalinguaxe específica e incorporando xuízos
de valor vinculados á apreciación estética das obras.

Relacionar a forma e o contido da obra
literaria.

CA3.6 - Desenvolver proxectos de investigación que
se concreten nunha exposición oral, un ensaio ou
unha presentación multimodal, establecendo
vínculos argumentados entre os clásicos da
literatura galega ¿e tamén da lusófona¿ obxecto de
lectura guiada e outros textos e manifestacións
artísticas clásicas ou contemporáneas, en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe, recursos
expresivos e valores éticos e estéticos, e
explicitando a implicación e a resposta persoal do
lector na lectura.

Relacionar os clásicos da literatura galega
cos doutras literaturas próximas.

CA3.7 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e coa 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 de carácter literario

CA3.8 - Revisar os propios textos e facer propostas
de mellora argumentando as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística e
utilizando unha metalinguaxe específica, e identificar
e emendar problemas de comprensión lectora
utilizando os coñecementos explícitos sobre a lingua
e o seu uso.

Mellorar a comprensión lectora, así como
a produción de textos literarios..

TI 20

CA3.3 - Elixir e ler de maneira autónoma obras
relevantes da literatura clásica e contemporánea e
deixar constancia do progreso do itinerario lector e
cultural persoal mediante a explicación argumentada
dos criterios de selección das lecturas, as formas de
acceso á cultura literaria e da experiencia de lectura.

Argumentar a elección de lecturas.

CA3.4 - Partillar a experiencia lectora utilizando unha
metalinguaxe específica e elaborar unha
interpretación persoal establecendo vínculos
argumentados con outras obras e outras
experiencias artísticas e culturais.

Ser capaz de empregar unha
metalinguaxe literaria para falar de obras
literarias.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Lectura autónoma de obras relevantes contemporáneas de autoras e autores, da literatura galega ¿e tamén do
ámbito lusófono¿, que susciten reflexión sobre o propio itinerario lector, así como a inserción no debate interpre-
tativo da cultura. Procesos e estratexias.

- Selección das obras coa axuda de recomendacións especializadas.

- Participación activa no circuíto literario e lector en contexto presencial e dixital. Utilización autónoma de todo tipo
de bibliotecas. Acceso a outras experiencias culturais.

- Expresión argumentada dos gustos lectores persoais. Diversificación do corpus lido, atendendo aos circuítos
comerciais do libro e distinguindo entre literatura canónica e de consumo, clásicos e bestsellers. O debate sobre o
canon literario.

- Comunicación da experiencia lectora utilizando unha metalinguaxe específica e atendendo a aspectos temáticos,
xénero e subxénero, elementos da estrutura e o estilo e valores éticos e estéticos das obras.

- Mobilización da experiencia persoal, lectora e cultural para establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade e outras manifestacións literarias ou artísticas.

- Recomendación das lecturas en soportes variados, atendendo a aspectos temáticos, formais e intertextuais.
Utilización das redes sociais e dos formatos audiovisuais para o fomento da lectura.

- Lectura guiada de clásicos da literatura galega desde a Idade Media ata a época das Irmandades, inscritos en
itinerarios temáticos ou de xénero. Procesos e estratexias

- Construción compartida da interpretación das obras a través de discusións ou conversacións literarias.

- Análise dos elementos constitutivos do xénero literario e a súa relación co sentido da obra. Efectos na recepción
dos seus recursos expresivos.

- Utilización da información sociohistórica, cultural e artística para interpretar as obras e comprender o seu lugar na
tradición literaria.

- Vínculos intertextuais entre obras e outras manifestacións artísticas en función de temas, tópicos, estruturas e
linguaxes. Elementos de continuidade e ruptura.

- Expresión argumentada da interpretación dos textos, integrando os diferentes aspectos analizados e atendendo
aos seus valores culturais, éticos e estéticos. Lectura con perspectiva de xénero.

- Lectura expresiva, dramatización e recitado atendendo aos procesos de comprensión, apropiación e oralización
implicados.

- Creación de textos de intención literaria a partir das obras lidas.

4

Título da UDUD

Tipoloxía textual.

Duración

25

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais complexos, avaliando a súa calidade,
fiabilidade e idoneidade da canle utilizada, así como
a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Facer unha valoración da forma de textos
de diferentes ámbitos.

CA2.5 - Identificar o sentido global, a estrutura, a
información relevante e a intención do emisor de
textos escritos e multimodais especializados, con
especial atención a textos académicos e dos medios
de comunicación, realizando as inferencias
necesarias e con diferentes propósitos de lectura.

Comprender o sentido e a intención do
emisor/a en textos académicos e dos
medios de comunicación.

CA2.6 - Valorar criticamente a forma e o contido de
textos complexos avaliando a súa calidade, a
fiabilidade e idoneidade da canle utilizada, así como
a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Amosar opinión propia sobre diferentes
textos.

CA2.7 - Elaborar textos académicos coherentes,
cohesionados e co rexistro adecuado sobre temas
curriculares ou de interese social e cultural,
precedidos dun proceso de planificación que atenda
á situación comunicativa, destinatario, propósito e
canle de redacción e revisión de borradores de
maneira individual ou entre iguais, ou mediante
outros instrumentos de consulta.

Tras planificalos, redactar textos
coherentes, cohesionados e con
adecuación.

CA2.8 - Incorporar procedementos para enriquecer
os textos, atendendo a aspectos discursivos,
lingüísticos e de estilo, con precisión léxica e
corrección ortográfica e gramatical.

Avanzar na corrección para a elaboración
de  textos.

TI 50

CA2.1 - Identificar o sentido global, a estrutura, a
información relevante en función das necesidades
comunicativas e a intención do emisor en textos
orais e multimodais complexos propios de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os diferentes
códigos.

Identificar o tema e a estrutura de textos
de diferentes ámbitos.

CA2.3 - Realizar exposicións e argumentacións orais
formais con diferente grao de planificación sobre
temas de interese científico e cultural e de
relevancia académica e social, axustándose ás
convencións propias de cada xénero discursivo con
fluidez, rigor, coherencia, cohesión e o rexistro
adecuado, en diferentes soportes e utilizando de
maneira eficaz recursos verbais e non verbais.

Ser capaz de facer exposicións e
argumentacións orais al e cultural sobre
temas de interese científico, social e
cultural,  con rigor, coherencia, cohesión
e adecuación.

CA2.4 - Participar de maneira activa e adecuada en
interaccións orais (formais e informais) e no traballo
en equipo con actitudes de escoita activa e
estratexias de cooperación conversacional e cortesía
lingüística.

Respectar a quenda nas participacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.9 - Elaborar traballos de investigación de
maneira autónoma, en diferentes soportes, sobre
temas curriculares de interese cultural que
impliquen localizar, seleccionar e contrastar
información procedente de diferentes fontes; calibrar
a súa fiabilidade e pertinencia en función dos
obxectivos de lectura; organizala e integrala en
esquemas propios; e reelaborala e comunicala de
maneira creativa, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso coa propiedade intelectual.

Reflexionar sobre a fiabilidade da
información seleccionada para producir
textos propios.

CA2.10 - Avaliar a veracidade de noticias e
informacións, con especial atención ás redes sociais
e outros contornos dixitais, seguindo pautas de
análise, contraste e verificación, facendo uso da
ferramenta adecuada e mantendo unha actitude
crítica fronte ás posibles desviacións da información.

Reflexionar sobre a  veracidade da
información, sobre todo a do entorno
dixital, redes sociais...

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

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión, produción e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais 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 comprensión, produción e análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

- Propiedades textuais: coherencia, cohesión e adecuación.

- Xéneros discursivos propios do ámbito educativo. Os textos académicos.

- Xéneros discursivos propios do ámbito social. As redes sociais e os medios de comunicación.

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

- Interacción oral e escrita de carácter formal. Tomar e deixar a palabra. Cooperación conversacional e cortesía
lingüística

- Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante. A intención do emisor. Detección dos usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. Valoración
da forma e contido do texto.

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

- Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección dos
usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica. Valoración da forma e contido do texto.

- Produción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes.
Corrección gramatical e ortográfica. Propiedade léxica.

- Alfabetización informacional: busca autónoma e selección da información con criterios de fiabilidade, calida-de e
pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios e trans-formación en
coñecemento; comunicación e difusión da información reelaborada de maneira creativa e res-pectuosa coa
propiedade intelectual. Noticias falsas e verificación de feitos. O ciberanzol.

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

- Formas lingüísticas para a expresión da subxectividade e da obxectividade e das súas formas de expresión nos
textos.

- Recursos lingüísticos para adecuar o rexistro á situación de comunicación.

- Conectores, marcadores discursivos e outros procedementos léxico-semánticos e gramaticais que contribúen á
cohesión do texto.

- Relacións entre as formas verbais como procedementos de cohesión do texto, con especial atención á valoración e
ao uso dos tempos verbais.

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

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

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 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...).

O alumnado fará traballo de investigación e posterior exposición oral sobre os aspectos das unidades didácticas que
propoña a profesora.

Lectura, interpretación e valoración de obras literarias

Faranse comentarios de texto, co fin de traballalos integralmente.

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

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: Lingua Galega e Literatura 1º Bacharelato, Baía Edicións

Materiais dispoñibles na Aula Virtual de 1º Bacharelato
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Darío Xohán Cabana: Galván en Saor, ed. Xerais (lectura obrigatoria1ª avaliación)

Domingo Villar: A praia dos afogados, ed. Galaxia (lectura obrigatoria 2ª avaliación)

Ledicia Costas: Un animal chamado néboa, ed. Xerais (lectura obrigatoria 3ª avaliación)

Rocío Leira: A afogada, ed. Xerais

Aldaolado: Ninguén morreu de ler poesía, ed. Xerais

Andrea Maceiras: Europa Express, ed. Xerais

María Reimóndez: O club da calceta, ed. Xerais

Os  tres  primeiros  libros   (  Galván en  Saor,  A  praia  dos  afogados  e  Un animal  chamado néboa)son de  lectura
obrigatoria nas súas respectivas avaliacións. Non se pode aprobar a materia en ningunha das convocatorias se non se
demostrou que se fixeron estas lecturas de obrigada lectura.

O alumnado poderá facer lecturas adicionais, unha ou varias das que se recollen arriba.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Partimos dos resultados da avaliación final do nivel anterior, agás nos  casos  de  alumnado  de  nova   incorporación,
en  que  se  fará  unha  proba  específica para valorar os coñecementos adquiridos así como as carencias, co fin de
poder actuar canto antes de cara a unha mellora.

Dita proba valorará os niveis comprensivo e expresivo, tanto oralmente como `por escrito.

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 80 100 80 50 78

Táboa de
indicadores 20 0 20 50 22

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

1. Avaliación continua.

En cada unha das 3 avaliacións empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación:

A) Probas escritas (resolución de exercicios de gramática e fonética, definición de palabras, redacción de respostas
sobre un tema teórico de historia da lingua, sociolingüística, dialectoloxía e literatura, comentario dun texto dun autor
visto, análise e redacción dun tipo determinado de texto:  narrativo,  dialogado, argumentativo, etc., e tamén as
normas de ortografía. Faranse probas de recuperación por avaliacións dos contidos non superados, incluídos os das
lecturas obrigatorias. Non se aprobará a materia nesta convocatoria con notas inferiores a 3 nalgunha(s) avaliacións.

Criterios de cualificación:
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-A cualificación da avaliación ordinaria será o resultado da media aritmética das tres que forman o curso.

-Non se pode aprobar a materia se non se demostrou que se fixo a lectura obrigatoria.

Ponderación na nota de avaliación: 80%

B) Proba de lectura obrigatoria: valorarase tanto o contido coma a expresión escrita.

Ponderación na nota da avaliación: 20%

C) Proxectos, traballos e exposición oral dos mesmos.

Ponderación na nota da avaliación: 10

2. Avaliación ordinaria (xuño).

Faranse probas de recuperación por avaliacións dos contidos non superados, incluídos os das lecturas obrigatorias.

Observacións:

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

-A cualificación da avaliación ordinaria será o resultado da media aritmética das tres que forman o curso.

-Faranse probas de recuperación por avaliacións dos contidos non superados, incluídos os das lecturas obrigatorias.
aliacións.

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

3. Avaliación extraordinaria (xuño)

Como instrumento de avaliación,  farase unha proba escrita  que consistirá  na análise  e  comentario  de textos,
resolución de exercicios, resposta a preguntas concretas de gramática, literatura, dialectoloxía e sociolingüística,
elaboración de resumos ou esquemas, aplicación das normas ortográficas, e control dos libros de lectura obrigatoria
do curso.

Observacións:

-Na avaliación extraordinaria, farase unha proba escrita referida á totalidade dos contidos, incluídos os das lecturas
obrigatorias. O exame valorarase de 0 a 10 puntos e nel especificarase a valoración de cada exercicio.

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

-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.

Ponderación: o resultado desta proba final representará o 100% da nota final de curso.

Observacións xerais para a cualificación desta materia en  Bacharelato:

-A non realización das tarefas encomendadas dentro da aula ou na casa suporá un -0,2 en cada ocasión que
isto se produza.

-Os contidos que entren en cada exame serán os do libro de texto traballados na aula. Se se dá puntualmente
algunha fotocopia ou calquera outro material complementario do libro, tamén entra. É dicir, entra todo o visto e
traballado na aula en todos os exames.

21/11/2022 10:25:18 Páxina 20de15



-Enténdese que a entrega dos traballos, das tarefas ou das lecturas obrigatorias teñen que realizarse dentro
do prazo previsto.

-Como a avaliación é continua, consideramos que as faltas de asistencia non xustificadas son totalmente
contrarias a este proceso, polo que o alumno/a podería perder o seu dereito á avaliación continua e tería que
presentarse ó exame final de xuño que incluirá toda a materia e no que terá que ter como mínimo un 5.

-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.

-As faltas graves de ortografía (tempos compostos, usos castelanizantes do pronome persoal) penalizarán 0'1
e as menos graves, 0'05 cada dúas. Descontarase un máximo de 2 puntos por ortografía.

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

. Marxe superior, inferior, esquerda e dereita.

. Corrección ortográfica.

. Identificación visible do autor/-a

. Letra lexible.

. Puntualidade. Non se recollerán os traballos fóra de prazo.

Pódese descontar 0'5 por este aspecto.

Criterios de recuperación:

Na convocatoria extraordinaria farase unha proba sobre a totalidade dos contidos do curso, cos criterios detallados no
apartado anterior.

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

Neste curso non hai alumnado con materia pendente, por ser comezo de etapa.

5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

Non procede.
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6. Medidas de atención á diversidade

 Na etapa de bacharelato prestarase especial atención ás alumnas e aos alumnos con necesidade específica de
apoio educativo, se así fose preciso. Para estes efectos estableceranse as alternativas organizativas e metodolóxicas,
e as medidas de atención á diversidade precisas para facilitar o acceso ao currículo deste alumnado, así como as
medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás súas necesidades.

A escolarización e a atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo rexerase polos principios
de normalización e inclusión, e asegurará a súa non-discriminación e a igualdade efectiva no acceso ao sistema
educativo e na permanencia nel.

Así mesmo, fomentarase a equidade e inclusión educativa, a igualdade de oportunidades e a non discriminación do
alumnado con discapacidade. Para iso estableceranse as medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas de
accesibilidade e deseño universal que sexan necesarias para conseguir que este alumnado poida acceder a unha
educación de calidade en igualdade de oportunidades.

Neste curso de 1º de Bacharelato aplicaranse medidas para un alumno con TDAH+TEA e outro con TDAH como as
seguintes:

_Presentación secuenciada das preguntas do exame.

_Ubicación no lugar da aula que mellor se adapte ás súas necesidades (1ª fila).

-Maior flexibilidade no tempo de realización das probas.

_Maior presenza da oralidade.

Este tipo de medidas tamén se tomarán cunha alumna que presenta certas dificultades para aprender.

Nos tres casos,continúase co mesmo tipo de atención que recibiron nos cursos da ESO e que lles permitiu superar con
éxito a materia.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - A comprensión  de
lectura, a expresión oral e
escrita, a comunicación
audiovisual, a competencia
dixital.

X X X X

ET.2 - O  fomento do espírito
crítico e científico, a
educación emocional e en
valores, a igualdade de
xénero e a creatividade.

X X X X

ET.3 - A aprendizaxe da
prevención e resolución
pacífica de conflitos en todos
os ambitos .

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

ET.4 - A adquisión dos valores
que sustentan a liberdade, a
xustiza, a igualdade, o
pluralismo político, a paz, a
democracia, o respecto polos
dereitos humanos, o respecto
polo Estado de dereito, a
prevención do terrorismo e
de calquera forma de
violencia,

X X X X

ET.5 - O rexeitamento de
comportamentos,
estereotipos e  contidos
sexistas, así como aqueles
que  supoñan discriminación
por razón da orientación
sexual ou da identidade de
xénero.

X X X X

Observacións:
Estes contidos traballaranse acotío, para o cal empregaremos os seguintes instrumentos:
- Textos variados e multimodais que conviden á reflexión e análise crítica.
- As interaccións entre o alumnado e co profesorado.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Ruta polo concello de Nigrán seguindo o itinerario da novela
A praia dos afogados

Roteiro literario "A praia dos afogados"

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

 Taller Portugués básico

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

Elaboración de tiktoks con Rosalía de Castro como
motivo central

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?
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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?

17.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?

18.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

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?

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

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
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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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