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INTRODUCIÓN 

1  CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO 

O Instituto de Educación secundaria Eduardo Blanco Amor é un centro de titularidade pública 

situado no barrio da Ponte da cidade de Ourense. Comezou a súa andaina como Instituto de Ensino hai 

máis de 50 anos. Nel cursan estudos arredor de 500 alumnos, distribuídos en ESO, Bacharelato 

ordinario. 

O alumnado do Instituto procede da zona da cidade que a Xunta de Escolarización de Ourense 

establece anualmente para solicitar praza nos centros de ensino público. Esta zona inclúe 

fundamentalmente o barrio da Ponte e zonas limítrofes. Se ben o alumnado da ESO provén 

maioritariamente dos centros adscritos, parte do alumnado de Bacharelato ordinario provén dos 

centros privados da contorna. 

O estrato social ao que pertence o alumnado da ESO e do Bacharelato ordinario é 

maioritariamente a clase media e media-baixa, preocupada en liñas xerais pola educación dos seus 

fillos. O alumnado de ensinanza de adultos son ou ben alumnos que traballan ou que nalgún momento 

desconectaron do sistema educativo. 

A lingua que usa a maioría do alumnado, tanto no ámbito familiar (pais, irmáns, etc.) coma 

social (cos amigos, na escola, etc.) é maioritariamente o castelán. Non obstante, afirman dominar o 

galego na vertente escrita, aínda que con dificultades a nivel léxico e morfosintáctico; no plano oral a 

dificultade é maior. Hai que dicir que non se aprecia rexeitamento (manifesto) por parte dos alumnos 

cara ás actividades realizadas a favor da potenciación do galego, nin cara ó uso vehicular da lingua 

galega. 

Dado o uso oral do idioma bastante limitado no alumnado deste Centro, pola extracción social 

do alumnado e pola contorna sociolingüística, faise necesaria unha intensificación do apoio á materia 

de lingua galega, de modo que o alumnado alcance, unha vez concluído o ensino obrigatorio, unhas 

competencias aceptables, como preve a Lei. Sería preciso, pois, traballar con grupos máis reducidos, 

contar con algún desdobre por curso para poder traballar de forma específica co alumnado ao que lle 

custa chegar aos mínimos, e dispor de máis espazo nas aulas para poder traballar por 

grupos.Atopámonos cun cada vez maior número de alumnos/as procedentes doutras latitudes e cuxas 

linguas de orixe fan complexa a adquisición das linguas presentes na Comunidade ( galego / castelán) 

 

 2. A LOMCE E A MATERIA DE LINGUA GALEGA  

 A aprobación da LOMCE (Lei orgánica para a mellora da calidade educativa) en 2013 supón 

unha modificación do marco lexislativo conformado pola LOE (Lei orgánica de educación, 2006). A 

LOMCE réxese polos seguintes principios básicos: en primeiro lugar, o dereito a unha educación de 

calidade para a cidadanía, asumindo como unha necesidade a redución da elevada taxa de abandono 

dos estudos obrigatorios antes de conseguir a titulación básica; en segundo lugar, a necesidade de 

esforzo e de colaboración entre todos os axentes implicados no proceso educativo –alumnado, 

profesorado, familias, centros, administracións educativas e a sociedade no seu conxunto– co fin de 

atinxir ese primeiro principio; e, por último, o estabelecemento dun compromiso cos obxectivos 

educativos determinados pola Unión Europea. 
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 As principais apostas a nivel educativo da Unión Europea son o reforzo de programas que 

faciliten a aprendizaxe ao longo de toda a vida e o paso da adquisición de conceptos (saber) á 

adquisición de competencias (saber facer). Esta aprendizaxe ao longo de toda a vida está intimamente 

relacionada coas competencias clave. As competencias clave representan a concreción práctica dos 

contidos de aprendizaxe. Estes contidos teñen sentido exclusivamente porque contribúen á 

consecución das competencias e duns obxectivos que agora pasan a ser xerais para toda a etapa e 

comúns a todas as materias cursadas polo alumnado, de modo que estas materias teñen a obriga de 

contribuír de maneira conxunta á consecución deses obxectivos. Á súa vez, estes están conectados 

cuns estándares de aprendizaxe que buscan garantir a homoxeneidade de contidos e de destrezas 

adquiridos polo estudantado, ademais de serviren como punto de partida para a realización de 

avaliacións estandarizadas. 

 Canto ás materias, a LOMCE fai unha distinción entre materias troncais, materias específicas e 

materias de libre configuración autonómica; neste último bloque encádrase actualmente a materia de 

Lingua Galega e Literatura. Segundo se establece no currículo, a materia de Lingua Galega e Literatura 

preséntase, en todos os cursos das etapas de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, 

estruturada en cinco bloques: 1) Comunicación oral. Escoitar e falar 2) Comunicación escrita. Ler e 

escribir 3) Funcionamento da lingua 4) Lingua e sociedade e 5) Educación literaria; evidentemente iso 

non implica que a actividade docente se corresponda con esa ordenación, senón que, pola contra, se 

deben producir múltiples conexións entre todos eles.O tratamento de todos estes contidos abordarase 

desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un deses contidos ten coas 

competencias clave, que aparecen especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, no 

currículo da materia.A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, 

daquela, ter en conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo 

 A materia de Lingua galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística e literaria. Polo tanto debe achegar as ferramentas e os coñecementos necesarios para 

que o alumnado se desenvolva satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da 

vida privada, social e profesional e neste sentido ten que ser unha ferramenta para a igualdade. 

 Somos, ademais, conscientes das dificultades que pode supor impartir aulas de Lingua Galega 

e Literatura en contextos con predominio do castelán e ante a deriva social dos últimos anos, por iso 

cremos que se deben adoptar medidas de potenciación da lingua no proxecto educativo do noso 

centro. 

 Ademais, como se prescribe no Decreto 86/2015, as propostas pedagóxicas deben atender á 

diversidade, ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecer a capacidade de aprender 

autonomamente e promover a aprendizaxe en equipo. Asemade promoverase a integración e o uso 

das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para 

desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe e pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a 

inserción laboral, así como o tratamento integrado das linguas. 
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3. OBXECTIVOS DE ETAPA 

3.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

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

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

desenvolvemento persoal. 

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

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

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

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

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

responsabilidades. 

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

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

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

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

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

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

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

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

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
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sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, 

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

mellora. 

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

diversos medios de expresión e representación. 

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

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 

exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

3.2 BACHARELATO 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

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

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

así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

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

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

muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

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

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e 

na mellora do seu contorno social. 

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

básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

formación e enriquecemento cultural. 

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

impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

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

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

A área de Lingua galega e literatura na ESO ten como finalidade fundamental o desenvolvemento 

da competencia comunicativa do alumnado e está orientada cara aos seguintes aspectos: 

 Aprendizaxe instrumental do idioma. 

 Capacidade para interaccionar adecuadamente en diferentes situacións comunicativas (ámbito 

escolar, social, cultural e profesional) mediante o emprego de mensaxes orais e escritas. 

 Comprensión da realidade lingüística de Galicia, adoptando unha actitude de aprecio pola 

sensibilidade cara á lingua galega e a súa aceptación social. 

A ESO debe favorecer o uso funcional da lingua como instrumento de comunicación oral e 

escrita e de representación, así como a conciencia crítica sobre a situación do idioma e a súa 

permanencia histórica. 

 Os bloques de comunicación oral e escrita céntranse sobre todo no traballo lingüístico das 

relacións interpersoais e sociais e nas habilidades comunicativas precisas en todas as áreas 

curriculares, así como no emprego activo dos medios de comunicación e das tecnoloxías da sociedade 

da información. 

Canto ao bloque de funcionamento da lingua, a unidade lingüística fundamental terá que ser o 

discurso, e as propiedades textuais son un dos piares básicos. A formación lingüística ten un carácter 

continuo ao longo das diversas etapas educativas e non existen tanto diferenzas de contidos, canto 

diferenzas na intensidade con que se traballan. Malia este carácter progresivo na aprendizaxe (que ten 

sido descrito coa metáfora da espiral), na proposta optouse por presentar contidos separados para 

cada curso, aínda que na práctica destrezas e coñecementos comparezan conxuntamente. 

Consideramos importante que a aprendizaxe da lingua oral e da lingua escrita se efectúen en estreita 

relación, xa que se apoian mutuamente, e as deficiencias na primeira (mala entoación, pobreza léxica, 

incoherencia, etc.) aparecen reflectidas na segunda. Así pois, o traballo basearase en actividades 

interdependentes e complementarias relacionadas coa comprensión e a expresión de enunciados orais 

e a comprensión e a produción de textos escritos. 
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No bloque de lingua e sociedade incídese na lingua como transmisora de significados culturais. 

O alumnado debe comprender e valorar a realidade plurilingüe en que nos movemos, superando os 

prexuízos que bloquean o uso do galego en determinados contextos ou con determinadas persoas e 

encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso de minorización que sofre. 

A literatura debe ser abordada dende diferentes perspectivas, de xeito que contribúa á 

capacitación comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de lingua apropiados e creativos. A 

incorporación ao estudo da materia do importante papel que os medios de comunicación teñen na 

sociedade actual achega novas técnicas de traballo (procura de información en redes informáticas, uso 

dos correctores ortográficos, etc.) que veñen sumarse ás estratexias tradicionais (uso dos dicionarios, 

bibliotecas, etc.). E, nesa aprendizaxe multifuncional da lingua, ten un papel de relevo a dimensión 

estética que representa a literatura. O camiño máis axeitado para achegarse a ela é a lectura, como 

fonte de pracer e de formación, a partir de textos que resulten de interese para alumnas e alumnos, e 

como manifestación dunha cultura diferenciada. 

Na práctica da aula é preciso integrar procedementos, conceptos e actitudes, ademais de 

traballar as capacidades básicas (escoitar, falar, ler e escribir de forma comprensiva). 

A aprendizaxe lingüística non se fai só na clase de lingua galega e literatura, senón que outros 

axentes, como os medios de comunicación, a familia, os compañeiros/as e os profesores/as doutras 

áreas, inciden na adquisición das habilidades comunicativas do alumnado. Esta aprendizaxe non 

formal presentará resultados moi diferentes en función das características sociolingüísticas do 

estudantado. Faise necesario, polo tanto, partir da análise da realidade de cada centro, de maneira 

que estas variables se teñan en conta para atender á diversidade e se deseñen aprendizaxes válidas 

para todos e cada un dos alumnos e alumnas. En calquera caso, recoméndase poñer especial atención 

na oralidade e nas competencias activas; aproveitar os recursos que ofrece a biblioteca, así como as 

tecnoloxías da información e da comunicación que o centro poña a disposición da comunidade 

educativa, e mais fomentar a investigación en grupo e o traballo colaborativo do alumnado. 

En relación coa aprendizaxe non formal da lingua, cabe sinalar tamén que cumprirá traballar en 

equipo co resto do profesorado para converter o centro nun lugar que ofreza contextos comunicativos 

diversos en galego que lle fornezan ao alumnado modelos lingüísticos adecuados a cada situación e 

favorezan as interaccións entre iguais de maneira organizada. O traballo por proxectos que impliquen 

varias disciplinas é, neste sentido, de grande utilidade. Fundamentalmente, é preciso asegurar a 

coordinación do profesorado de lingua galega co que imparte as outras linguas no centro: faise preciso 

buscar a complementariedade das programacións e evitar repeticións innecesarias dos aspectos máis 

teóricos, o uso de terminoloxías diverxentes para referirse aos mesmos fenómenos, causa de enorme 

confusión, etc. Sobre todo, hai que buscar a maneira de rendibilizar os coñecementos lingüísticos e 

literarios que ten o estudantado, aproveitando todos os contidos adquiridos nunha das materias para 

a aprendizaxe das outras. Unha proposta didáctica integradora das distintas linguas do centro asegura 

a transferencia de saberes entre elas. 
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 Todas as materias do currículo da Educación Secundaria Obrigatoria precisan da linguaxe, tanto 

para seren transmitidas como para seren adquiridas. En consecuencia, desenvolver as capacidades 

lingüísticas, e os obxectivos da materia, non debe ser responsabilidade exclusiva do profesorado de 

Lingua galega e literatura, senón preocupación compartida por todo o equipo 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

I. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos de distintos ámbitos, 

seguindo instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe. 

II. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos escritos sinxelos de distintos ámbitos, 

seguindo instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe. 

III. Realizar exposicións e narracións orais planificadas claras e áxiles e participar de forma 

construtiva en diversas interaccións comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) 

respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación. 

IV. Elaborar narracións e descricións seguindo un modelo, así como outros textos sinxelos propios 

da vida cotiá, das relacións sociais e dos medios de comunicación. Planificar e revisar os ditos textos 

coa axuda do profesorado aplicándolles normas básicas de adecuación, de coherencia, de cohesión, de 

corrección e de precisión léxica. 

V. Consultar, baixo a dirección do profesorado, textos en diferentes soportes, co fin de extraer a 

información solicitada e incorporala ás propias producións. 

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

de comprensión e para compoñer e revisar de xeito dirixido os propios textos. 

VII. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e coñecer e 

usar unha terminoloxía lingüística básica. 

VIII. Observar os condicionamentos máis evidentes da valoración e uso social do galego e utilizar a 

lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

IX. Recoñecer a diversidade lingüística do mundo actual, con especial atención ao contorno 

peninsular; coñecer e usar os dereitos lingüísticos. 

X. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa propia 

experiencia e recoñecendo os trazos xerais do xénero. 

XI. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, atendendo 

especialmente aos trazos xenéricos e á funcionalidade dos recursos retóricos. 

XII. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando como modelo 

os lidos e comprendendo os recursos a empregar. 
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  CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Comprensión de textos 

 Comprensión de textos propios dos medios de comunicación, especialmente de novas de 

actualidade próximas aos intereses do alumnado. 

 Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como presentación de tarefas e 

de instrucións para a súa realización ou breves exposicións orais de temáticas variadas. 

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de cooperación e de 

respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de nós, sobre todo en exposicións do 

profesorado ou do alumnado e mais no traballo colaborativo. 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación, con 

especial atención ás procedentes dos informativos dos medios de comunicación. Identificación dos 

usos lingüísticos discriminatorios máis evidentes e procura de alternativas. 

 Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante 

os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 

Produción de textos 

 Exposición planificada, clara e ordenada, coa axuda das TIC, de informacións de actualidade 

que interesen ao alumnado tomadas dos medios de comunicación. 

 Narración oral coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC a partir dun guión preparado 

previamente, incluíndo descricións sinxelas, ideas e valoracións relativas aos feitos expostos. 

 Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de aclaracións, 

intercambio de opinións, exposición de conclusións...). 

 Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos discursos e presentacións 

orais. 

 Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas propias da vida cotiá do 

alumnado adoptando o rexistro adecuado ás mesmas. 

 Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais respectuosas 

con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións de aprendizaxe compartida. 

Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva aplicadas, por exemplo, á expresión e 

recepción de sentimentos positivos. 

 Interese por producir enunciados correctos e non interferidos dende o punto de vista fonético, 

fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con determinados modelos de lingua oral. 
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Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Comprensión de textos 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á 

experiencia do alumnado, como mensaxes de chat e de correo electrónico, normas e instrucións de 

uso. 

 Comprensión de textos dos medios de comunicación, sobre todo de noticias relacionadas coa 

vida cotiá, atendendo ao lugar que ocupan na estrutura do xornal, á información dos feitos e aos 

elementos paratextuais. 

 Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (incluídos webs educativos e informacións de dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en diversos soportes). 

 Detección do tema e dos subtemas de narracións e aplicación a elas de técnicas de análise do 

contido de textos escritos: subliñado das ideas principais, elaboración de esquemas que as estruturen 

visualmente e resumo. 

 Utilización dirixida da biblioteca do centro e das TIC para obter tanto información como 

modelos para a composición escrita. 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación, con 

especial atención ás procedentes das informacións dos xornais. Identificación dos usos lingüísticos 

discriminatorios máis evidentes e procura de alternativas. 

 Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo especialmente na 

adecuación aos patróns fonéticos do galego e na atención aos signos de puntuación. 

Produción de textos escritos 

 Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como instrucións e normas, 

mensaxes de chat ou de correo electrónico. 

 Composición de textos propios dos medios de comunicación impresos ou dixitais, 

especialmente noticias. 

 Composición de textos propios do ámbito académico, especialmente conclusións sobre tarefas 

e aprendizaxes efectuadas, resumos, esquemas e exposicións sinxelas. 

 Composición de textos narrativos e descritivos. 

 Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto polas normas 

gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, destinatarios... de cada escrito. 

 Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as 

posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc. 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

 Recoñecemento das intencións comunicativas expresadas a través das modalidades oracionais. 

 Recoñecemento e uso reflexivo dos mecanismos de cohesión textual como a deíxe persoal, a 

actualización e a referencia interna de tipo gramatical e mais dos nexos e conectores textuais máis 

comúns, en particular os temporais e explicativos. 

 Indución, a partir de usos contextualizados, da diferenza entre palabras flexivas e non flexivas e 

recoñecemento das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo cualificativo, verbo, 

adverbio), para o perfeccionamento da produción e comprensión textuais. 

 Indución das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da oración 

para a mellora das estruturas na construción e revisión de textos. 

 Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 

vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula. 

 Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das normas 

ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 

 Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do galego onde poidan 

producirse interferencias (apertura das vogais de grao medio, n velar, entoación...), exposición a 

modelos positivos e práctica mediante a lectura de textos. 

 Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

 Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios e as 

obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

 Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e no Estado español, valorando 

positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

 Observación da situación sociolingüística en canto a usos e actitudes no contorno máis próximo 

(aula, barrio…), con aproximación aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

 Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística no ámbito do ensino e 

exercicio de reclamación de dereitos lingüísticos como alumno/a por medio de diferentes 

intervencións orais, en simulacións ou exposicións, e escritas. 

 Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do 

uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

 Observación das principais diferenzas, contextuais e formais, entre usos de distintos niveis e 

rexistros, tanto na oralidade como na escrita. 
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Bloque 5. Educación literaria 

 

 Selección guiada e lectura orientada de obras adecuadas á idade que estimulen o hábito e 

pracer lector ao tempo que amplían o coñecemento do mundo. 

 Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas recitados ou cantados, captando o 

uso dos recursos estilísticos principais do nivel semántico e os que conforman o ritmo poético. 

 Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de diferentes textos narrativos breves, 

recoñecendo a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

 Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de pezas teatrais, apreciando os seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

 Comparación entre textos literarios e non literarios e dos tres grandes xéneros. 

 Creación de textos de intención literaria partindo dos trazos formais dos traballados na aula e 

das posibilidades lúdico-estéticas da lingua. 

 Análise doutras linguaxes estéticas: o cómic. 

 Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais. 

4. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

Entendemos a Avaliación Inicial como punto de referencia para a actuación pedagóxica, por iso 

consideramos que debe ser cada profesor, e dentro da súa aula, o que se ocupe de realizar dita 

avaliación. 

Farase unha proba breve e escrita na que se valorará fundamentalmente a comprensión e 

expresión escrita ; a comprensión e expresión oral son fundamentais na nosa materia pero o seu 

dominio por parte do alumnado sería máis complicado de detectar nunha única sesión. O profesorado 

irá descubrindo esas capacidades ao longo dos primeiros días de curso. Se a dirección do centro sinala 

unhas datas concretas para facer a proba, axustarémonos ó horario marcado. 

5. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Dende o Departamento de Lingua Galega e Literatura traballaranse as oito competencias 

básicas a través do currículo, do uso de determinadas metodoloxías e recursos didácticos, do uso da 

biblioteca escolar, das normas de réxime interno, do traballo e funcionamento nas aulas que 

consideramos van favorecer o desenvolvemento de competencias asociadas á comunicación, á análise 

do mundo físico, á creación, á convivencia e á cidadanía,  ou á alfabetización dixital. Sendo as 

actividades extraescolares programadas polo Departamento algo imprescindíbel para reforzar o 

desenvolvemento  conxunto das competencias. 

 Competencia en comunicación lingüística 

Como materia de lingua e literatura toda ela se orienta á adquisición de destrezas que 

permitan o uso pleno da lingua  nun amplo abano de contextos polo que resulta evidente que 

constitúen o ámbito privilexiado para o progreso desta competencia en toda a súa extensión. Así tanto 

a través dos contidos como da metodoloxía e procedementos particulares da materia de lingua, dende 

a reflexión e estudo da gramática e literatura,  o traballo con todo tipo de textos, a utilización de 

diferentes rexistros e tipos de discurso, o estudo dos medios de comunicación orais e escritos, a 

procura de información curricular a través ou non das TICS, as exposicións orais, a argumentación, o 
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visionado de filmes, obras de teatro, a produción de textos propios e a interpretación dos alleos, a 

lectura con fins indutivos e dedutivos etc. estase a traballar constantemente nesta competencia 

comprendendo e expresando ideas, sentimentos, emocións, 

Competencia matemática 

 

Esta competencia traballarase sobre todo no enriquecemento de vocabulario específico rela-
cionado con este eido : os numerais, as medidas, nome das figuras xeométricas, símbolos, iconas, etc. 
A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto 
aos datos e a veracidade. 
 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

 

Para desenvolver a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos aspectos naturais 

como nos xerados pola acción humana posibilitando a comprensión de sucesos, predición de conse-

cuencias, interpretación do mundo, ver o que mellora a vida propia e as dos demais, pensamos que a 

nosa contribución pasaría polo traballo dos diferentes niveis de lingua e de rexistros para adaptar a 

fala e a escrita ás diferentes situacións nas que se atopen e polo estudo da tipoloxía textual que levaría 

á lectura comprensiva, análise de características técnicas e  comentarios críticos. Textos que irían den-

de os descritivos ( observación e análise da realidade que nos rodea, coñecemento do noso propio 

corpo, vocabulario arredor do mesmo), expositivos (obter e representar información), argumentativos 

e os publicitarios (argumentar racionalmente, desenvolver espírito crítico da análise da realidade, in-

terpretación da mesma, formulación de preguntas, análise das mensaxes informativas...) A isto suma-

ríase o traballo de debates, aprender a facer entrevistas e ser entrevistado, que apoiarían a interacción 

oral. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Así dende a materia de lingua e literatura galega 

tentaremos incorporar diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa 

transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da 

información e a comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

Tentarase o uso de técnicas e estratexias diversas para acceder á información, seleccionala, 

analizala e rexistrala segundo a fonte á que se acuda e o soporte que se utilice (oral, impreso, 

audiovisual, dixital, multimedia) 

As ferramentas irán dende as estritamente lingüísticas, como dicionarios, correctores 

ortográficos, ata enciclopedias, xornais e revistas dixitais, blogs, webs..., pasando por outras de 

carácter literario como bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións, blogs literarios, etc) 

Para  2º ESO limitaremos ao uso dos procesadores de textos , de correctores ortográficos, 

ensinar a usar un tradutor e presentación dos buscadores nos que poidan atopar a información en 

galego para completar algún tema ou a busca de creacións literarias, de carácter culto e popular, e a 

participación de certames na rede. 
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En 4º ESO  e en 2º Bacharelato traballarase ademais coa información de webs que nos parezan 

interesantes, blogs de editoriais e autores. 

 

Competencia social e cidadá 

 

Dende a materia de lingua e literatura traballarase esta competencia dirixida a comprender a 

realidade social en que se vive, cooperar, convivir,  desenvolverse socialmente e utilizar xuízos morais 

para elixir e tomar decisións desenvolvendo un espírito crítico responsable , a través do traballo con 

diferentes tipos de textos e situacións de comunicación, a aproximación crítica á realidade e o coñe-

cemento dos valores democráticos e civís. 

 Así mesmo o estudo da historia da lingua, da sociolingüística e de certos textos literarios cons-

titúen un medio de reflexión e debate que acheguen ao alumnado ao desenvolvemento desta compe-

tencia. 

 

Competencia cultural e artística 

 

Ao tratarse dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir , 

comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura, 

implicando dispoñer de habilidades para acceder de xeito crítico ás diferentes manifestacións artísticas 

e culturais, e desenvolver un criterio estético para valoralas e gozalas considerándoas como parte do 

patrimonio dos pobos, dende a nosa materia isto vaise concretar  sobre todo no ámbito literario, a 

través do estudo da historia da literatura galega e o coñecemento das súas obras, mais tamén no co-

ñecemento e valoración da riqueza que supón a diversidade lingüística e a conciencia de ter unha fala 

de noso que nos leva a sentimentos e emocións e mesmo a estruturas de pensamento e xuízo da rea-

lidade propios e diferenciados. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

Esta competencia desenvólvese ao contribuír a linguaxe á estruturación do pensamento e ao 

control da aprendizaxe, concretarase á hora de perfeccionar a lectura comprensiva  (sen ter aprendido 

a ler non é posible aprender a estudar), na composición de resumos e de esquemas que organicen as 

ideas, na interpretación das informacións lingüísticas dos dicionarios, na exposición e nas conclusións 

de traballos académicos, e en valorar a lectura e a escrita como fontes de enriquecemento persoal. 

Tamén contribuirá o coñecemento e optimización dos diferentes recursos e fontes para a recollida, 

selección e tratamento da información onde se incluirán os recursos tecnolóxicos. Isto suporá para o 

alumnado dispoñer de habilidades para a aprendizaxe e para aprender dun xeito autónomo 

discernindo obxectivos e necesidades, dispondo de estratexias que permitan saber o que se pode 

facer por un mesmo e do que se pode facer coa axuda doutras persoas e recursos. 
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Autonomía e iniciativa persoal 

 

Dado que a autonomía  e a iniciativa persoal supoñen ser capaz de imaxinar, emprender, 

desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico, dende a materia de lingua e literatura promoverase 

-o contacto con distintos ámbitos da comunicación 

-a intervención en situacións reais ou simuladas 

-os obradoiros de escritura 

-a lectura de obras literarias que estimulen a imaxinación e a creatividade 

-o uso autónomo dos medios de comunicación social, das TIC e da biblioteca 

- localizar e seleccionar información 

-orientación lectora 

-fomento da autoestima lingüística 

Constituíndo o traballo da linguaxe un medio tamén para a análise de problemas,   planificación ou 

toma de decisións. 

 

6. PROXECTO LECTOR 

O departamento de Lingua Galega e Literatura participa nas actividades programadas polo 

Grupo de profesores que leva a cabo o proxecto lector. 

 Preténdese que os alumnos lean con fluidez, atendendo á pronuncia e a entoación , 

enriquezan o vocabulario con novas palabras e expresións, que as saiban empregar correctamente e 

que, ademais, consoliden hábitos lectores facendo doado o acceso aos referentes culturais. 

6.1. METODOLOXÍA E INSTRUMENTOS 

 A lectura en voz alta, os resumos orais das mesmas a través da lectura indutiva, o traballo do 

vocabulario na aula e na casa, a lectura en aula das lecturas obrigatorias para discernir dúbidas que 

deben traer sinaladas previamente, ou sistemas de lecturas voluntarias e a súa gratificación na media 

das cualificacións…, son labores que pensamos son arduas e que conlevan varias sesións de aulas mais 

que darán uns resultados satisfactorios, e que irán dirixidos principalmente á etapa de ESO e con máis 

fincapé na 1ª etapa onde consideramos deben ser máis traballados. 

Así, nos cursos do 1º ciclo da ESO farase semanalmente lectura en alto e explicación da mesma 

a través de preguntas e resumos orais. 

 No 2º ciclo trátase de atraer á lectura voluntaria mediante reseñas das obras e a busca delas na 

rede. 
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Co  Plan Lector do centro o alumnado conta con media hora diaria de  lectura silenciosa . É 

unha lectura individual, e de libre elección. 

6.2 PROGRAMA DE LECTURAS OBRIGATORIAS 

Os libros de lectura obrigatoria  constitúen un procedemento que consideramos esencial para a 

valoración do alumnado en canto ás competencias lingüísticas: nivel de comprensión lectora, 

capacidade de interpretación, capacidade de expresión escrita en textos de produción propia, ao 

tratarse de preguntas onde o alumnado debe reflexionar e escribir conclusións de seu. 

O programa destas lecturas para o curso actual irase sinalando ó principio de cada avaliación 

 

7. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC   

O noso departamento contribúe ao plan nunha dobre fonte. Por un lado, o profesorado 

participa nos cursos que se organizan no centro e fóra del. No  noso  Instituto  lévase a cabo o Proxecto 

Abalar e dispoñemos en todas as clases do material  necesario para fomentar o uso das TIC. Por outro, 

promóvese o traballo de investigación e de realización de diferentes tarefas por parte do alumnado 

utilizando as vantaxes que as TIC nos ofrecen. 

Para traballar as destrezas dixitais presentaremos ao alumnado a posibilidade de traballar, 
segundo os niveis, con ferramentas como: 

Dicionarios 

Tradutores 

Correctores 

Buscadores 

Blogs 

Webs determinadas .Salientamos algunhas das páxinas web máis habituais e xenéricas: 

http://academia.gal/dicionario/ 

http://ilg.usc.es/pronuncia/ 

http://www.aelg.org/ 

www.bivir.com/ 

http://bvg.udc.es/ 

http://conxugador.cilenis.com/ 

www.xunta.es/linguagalega/ 

http://www.culturagalega.org/ 

http://portaldaspalabras.org/ 

http://www.sermosgaliza.com/ 

http://praza.com/ 

http://linguagalega.tv/ 

http://eufalo.tv 

http://www.crtvg.es/tvg/programas/ben-falado 

 

 

http://www.crtvg.es/tvg/programas/ben-falado
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O Departamento procurará organizar directamente e en colaboración con outros 

Departamentos e co Equipo de Dinamización Lingüística todas as actividades que considere de 

interese e aproveitamento para o alumnado ao longo deste curso. 

 Pola experiencia de cursos anteriores, moitas das actividades escolares que se realicen ao 

longo do curso serán ofertadas por entidades públicas (Concello de Ourense) ou privadas en calquera 

momento do curso escolar. Por esta razón resulta imposible ofrecer neste momento unha listaxe 

exacta das mesmas. 

 En xeral podemos sinalar que o Departamento de Lingua e Literatura Galegas ten previsto as 

seguintes actividades extraescolares: 

1.- Organización de charlas-coloquio cos autores ou autoras das obras de lectura recomendadas aos 

nosos alumnos e alumnas, e con outros vencellados ao mundo da comunicación ou da arte. 

2.- Organización de concursos de poesía e narración breve, e participación nos certames e concursos 

convocados por outros centros escolares, organismos públicos e privados e entidades  e asociacións 

culturais. É de sinalar que se teñen acadado interesantes premios nos cursos pasados. 

4.- Realización de viaxes escolares a lugares de interese histórico ou cultural, que poderán ter unha 

duración dunha  xornada. 

5.- Visita de Museos e salas de exposición. 

6.- Visionado de filmes de interese histórico, literario ou cultural  no propio centro ou fóra do mesmo. 

7. - Asistencia a representacións teatrais. 

8.- Organización de actividades lúdicas diversas: xogos, concursos, escenificacións e exposicións. 

9.- Participación en roteiros culturais e literarios para mellorar o coñecemento da realidade social e 

cultural de Galicia. 

10.- Representacións teatrais protagonizadas polos alumnos e alumnas que teñen como obxectivo 

afeccionar ao teatro, fomentar o interese pola arte e a cultura e aproximar un aspecto da literatura 

galega ao alumnado. 

11. Semana das Letras Galegas: de xeito especial nesta semana organízanse actos que van dende a 

exposición das obras do autor ou autora ao que se dedica o Días das Letras, lectura pública, exposición 

de carteis. 

12.- Participación en actividades de Normalización Lingüística propostas polo profesorado. 

 

9.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A cada aula chegarán alumnos cun diferente desenvolvemento das capacidades  lingüísticas e 

con moi diversas motivacións e intereses. É crucial para o éxito do proceso educativo que os 

profesores sexamos capaces de dar respostas adecuadas á diversidade que presentan os alumnos, moi 

especialmente nas linguas, cunha atención especial tanto a aqueles que teñen dificultades para seguir 

o desenvolvemento do currículo como a aqueles que polos seus coñecementos previos, capacidades 
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máis desenvolvidas ou actitude máis positiva poden traballar contidos que non é posible traballar con 

toda a clase. 

Tanto polo seu nivel académico coma polos seus intereses e grao de motivación, polo seu ritmo de 

traballo e estilo de aprendizaxe, polos coñecementos previos, experiencias, etc. os alumnos e alumnas 

son moi diversos. Por iso os docentes debemos educar en e para a diversidade en cada grupo-clase do 

centro educativo. 

Por outra parte, cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. Segundo o Decreto 86/2015 debemos incluír dentro desta 

denominación aqueles alumnos e alumnas: 

- con dificultades específicas de aprendizaxe. 

- con trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). 

- con altas capacidades intelectuais. 

- obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistema educativo. 

- con condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 

 

O feito diferencial que caracteriza á especie humana é unha realidade insalvable que 

condiciona todo proceso de ensino-aprendizaxe. En efecto, os alumnos e as alumnas son diferentes 

no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, coñecementos previos, experiencias, etc. Todo iso 

sitúa aos docentes na necesidade de educar en e para a diversidade. 

A expresión "atención á diversidade" non fai referencia a un determinado tipo de alumnos  

(alumnado problemático, con deficiencias físicas, psíquicas ou sensoriais, etc.), senón a todos os 

escolarizados en cada clase do centro educativo. Isto supón que a resposta á diversidade dos 

alumnos debe garantirse dende o mesmo proceso de planificación educativa. De aí que a atención á 

diversidade se articule en todos os niveis (centro, grupo de alumnos,e alumno concreto). 

O carácter opcional dalgunhas áreas no último ano, o progresivo carácter optativo ao longo da 

ESO,os distintos graos de adaptación individualizada, o reforzo educativo, as adaptacións 

curriculares, a diversificación curricular e os programas de cualificación profesional inicial son os 

elementos que constitúen unha resposta aberta e flexible aos diferentes problemas que se 

formulan no proceso educativo. 

Non se propón un currículo especial para os alumnos e as alumnas con necesidades educativas 

especiais, senón o mesmo currículo común, adaptado ás necesidades de cada un. Preténdese que 

estes alumnos e alumnas alcancen, dentro do único e mesmo sistema educativo, os obxectivos 

establecidos con carácter xeral para todo o alumnado. 

Para atender á diversidade, disponse de dous tipos de vías ou medidas: medidas ordinarias ou 

habituais e medidas específicas ou extraordinarias. As medidas específicas son unha parte 

importante da atención á diversidade, pero deben ter un carácter subsidiario. As primeiras e máis 

importantes estratexias para a atención á diversidade adoptaranse no marco de cada centro e de 

cada aula concreta. 
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-  Medidas de atención á diversidade 

Ordinarias: 

a)  A adaptación do currículo da ESO. 

b)  O reforzo educativo. 

c)  A optatividade. 

d)  A orientación educativa e a integración escolar. 

Específicas: 

a)  As adaptacións curriculares 

b)  Os programas de PEMAR. 

c)  Os programas de cualificación profesional inicial (ESA). 

Canto ás medidas de aula, é o profesorado quen debe planificar outras estratexias e actividades 

–en colaboración co equipo docente e atendendo as pautas indicadas polo Departamento de 

Orientación- que faciliten a integración das alumnas e alumnos con necesidades específicas e axuden á 

consecución dos obxectivos previstos; entre estas medidas cabe salientar: 

- traballo en proxectos que faciliten a integración. 

- tarefas en grupo (agrupamentos variados e flexibles). 

- recursos complementarios de reforzo e ampliación, orientados ao perfil do alumno. 

- utilización dos materiais de diversificación que inclúen os proxectos editoriais. 

- medidas de intervención que traten de paliar as dificultades inherentes ao trastorno diagnosticado, 

tendo en conta o informe da avaliación psicopedagóxica; por exemplo explicar e marcar claramente as 

tarefas dunha proba, nos casos de TDAH. 

- control de apuntamentos e axenda e asemade recordatorio da entrega de tarefas, datas de controis, 

etc.) 

- atención especial nos exames: marcar claramente –e mesmo destacar- as preguntas e as diferentes 

ordes, controlar que se entenden as instrucións, tempo extra, etc. 

- unificación das pautas metodolóxicas e formas posibles de avaliación con todo o profesorado do 

alumno ou alumna en cuestión. 

- lecturas guiadas nos temas de contidos -na aula ou fóra dela- coas anotacións oportunas, esquemas, 

resumos, etc. 

- posibilidade de usar un tempo ‘extraescolar’ para explicacións, repasos, aclaracións, etc. 

- tarefas de recuperación adaptadas. 

- disposición ‘adecuada’ ás necesidades no espazo da aula: lugar da mesa e compañeiros. 

- potenciación de actividades voluntarias para alumnos con intereses ou capacidades altas. 

- outras que o profesorado e/ou equipo docente considere para cada caso concreto. 
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10. TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

 Os obxectivos esenciais da educación actual non se limitan á formación cultural do seu alumnado, 

senón que inclúen, ademais, a formación cívico-ética dos alumnos e das alumnas en todos aqueles 

valores aos que aspira a sociedade, de aí que teñamos en conta non só aspectos conceptuais e/ou 

habilidades ou procedementos que o alumnado debe adquirir, senón tamén as actitudes, os valores e 

as normas que será aconsellable traballar desde o punto de vista educativo. 

 Conscientes disto, temos en conta a transversalidade dos valores. Estes concíbense como o 

conxunto de contidos pertencentes a campos de coñecemento moi diversos, que deben ser abordados 

cun enfoque multidisciplinario e que se aprecian de maneira integrada tanto nos obxectivos coma nos 

contidos de todas as áreas e materias que conforman o currículo 

 En suma, asumimos e tratamos os Temas Transversais e a Educación en Valores non como un anexo 

ou complemento, senón como algo inherente e intrínseco ao propio Proxecto e que podemos resumir 

nos seguintes ámbitos: 

1. Educación Moral e Cívica. 

2. Educación para a Paz. 

3. Educación para a Saúde e a Calidade de Vida. 

4. Educación para a Igualdade entre os Sexos. 

5. Educación Ambiental. 

6. Educación do Consumidor. 

7. Educación para o Lecer. 

8. Educación Viaria. 

 

11. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización 

e o desenvolvemento de programacións didácticas 

A avaliación da programación farase durante todo o curso nas reunións periódicas de 

departamento e mediante a memoria anual, introducindo os cambios que fosen precisos na 

programación do próximo curso. 

Para isto iranse estudando diferentes indicadores que nos axuden á reflexión e corrección de 

cara ao próximo curso: 

1. Idoneidade da temporalización. 

2. Adecuación dos obxectivos. 

3.  Nivel de cumprimento da programación. 

4. O resultados tanto nas probas externas (probas de diagnose da Consellaría como Informe PISA) 

como nas internas en cada unha das avaliacións. 

5. Rendibilidade das actividades e o interese das mesmas 

suscitado nos alumnos. 

6. Nivel de adecuación das  lecturas propostas  e o seu nivel de aceptación e interese. 
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7. Seguimento do alumnado pendente. 

 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didá

ctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller 

as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
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ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... 
PROPOSTAS DE M

ELLORA PERSOAL 

Temporalización das

 unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos

 obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da

 unidade 

   

Descritores 

e desempeños

 competenciai

s 

   

Realización de tarefas 
   

Estratexias metodolóxicas

 seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios

 de avaliación 

   

Uso de diversas ferramen

tas de avaliación 

   

Portfolio de evidencias

 dos estándares de ap

rendizaxe 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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12. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE CONVIVENCIA E A EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

Todos os integrantes da comunidade educativa son axentes responsábeis da convivencia escolar. 

Neste sentido, o Departamento de Lingua galega e Literatura participará na elaboración, 

desenvolvemento, control do cumprimento e avaliación do Plan de convivencia. 

 

Normas, actuacións e medidas a desenvolver para favorecer a convivencia. 

De acordo co Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes 

do alumnado e as normas de convivencia nos centros e coa elaboración de diversos plans ( convivencia, 

igualdade ,normas de organización e funcionamento) establécense as seguintes normas de 

convivencia en relación ao profesorado que este departamento deberá cumprir: 

 Educar o alumnado para a convivencia democrática, incorporando nas súas programacións e 

práctica docente os contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos, 

en coherencia coas decisións que, a tales efectos, se adopten na planificación do proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 Compromiso de elaborar as programacións didácticas contemplando a igualdade de xénero e a 

significación da figura feminina no seu currículo. 

 Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, 

integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

 Participar na elaboración do Plan de convivencia e das normas de convivencia do centro, 

directamente ou a través dos seus representantes nos órganos colexiados do centro, así como cumprir 

e facer cumprir ditas normas e disposicións sobre convivencia, no ámbito da súa competencia. 

 Fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades 

complementares e extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 Manter a orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, tanto na aula 

como fóra dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos órganos competentes as condutas que 

alteren a convivencia. 

 Impoñer as medidas disciplinarias que se deriven do incumprimento das normas de 

convivencia do centro, de acordo co disposto no Real Decreto e nas Normas de Funcionamento do 

centro. 

 Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas 

de convivencia por parte dos seus fillos ou das súas fillas e das medidas disciplinarias adoptadas ao 

respecto. 

 Controlar as faltas de asistencia así como os retrasos do alumnado e informar aos titores, 

segundo o procedemento establecido. 
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Programación e desenvolvemento do currículo: 

A programación do Departamento incorporará as actividades que contribúan a conseguir os obxectivos 

do Plan de convivencia, entre as que salientamos: 

 Actividades para facilitar a integración e participación do alumnado na vida diaria do 

centro. 

 Actividades para tratar os días previamente fixados na CCP (Día da muller traballadora, 

Día internacional contra a violencia de xénero, Día mundial dos dereitos humanos, Día do 

libro…). 

 Actividades para posibilitar actitudes cívicas e uso adecuado dos espazos e tempos da 

actividade lectiva. 

 

Actividades complementares e extraescolares: 

Todas as actividades extraescolares que se realicen deberán favorecer o clima de convivencia 

no centro e a formación integral do alumnado. A seguir algunhas das actividades que se poden 

desenvolver: 

 Saídas e exposicións (para todos os cursos). 

 Exposicións, relatorios de escritores (Encontros con...), conferencias, concursos... 

 Actividades do Plan de Acción titorial relacionadas co Plan de convivencia (educación 

para a saúde, educación sexual, interculturalidade, etc.). Actividades específicas: concertos, 

obras de teatro, contacontos... 

En calquera caso queremos deixar constancia de que sen dúbida a disciplina, entendida como 

respecto e acatamento das normas, é o alicerce da convivencia en calquera organización humana, 

canto máis nun centro educativo. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Segundo o establecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os elementos 

transversais que deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

- Comprensión lectora. 

- Expresión oral e escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Emprendemento. 

- Educación cívica e constitucional. 

 

Cremos que a disciplina de Lingua Galega e Literatura é un espazo privilexiado para incorporar 

o tratamento dos temas transversais. Nesta materia: 

- Son eixe fundamental as actividades de comprensión e expresión oral e escrita, de 

comunicación audiovisual, coas tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas 

imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 
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- As actividades relacionadas coa sociolingüística e a literatura 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. 

- 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. 

- 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, 

clubs de lectura, publicacións en revistas, blogs, 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. Por exemplo, implicarse nos diálogos e debates 

manifestando respecto e tolerancia e valorando as intervencións dos outros é unha boa práctica de 

educación cívica e cidadá. 

 

 

13.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Presentamos unha serie de propostas e procedementos a aplicar polo profesorado. Este 

decidirá a súa aplicación dependendo do nivel e as características de cada grupo. 

 

• Valoración de actitudes respecto da lingua (respecto polos aspectos diferenciais e definitorios da 
lingua galega, participación construtiva nos intercambios comunicativos, etc.). 

• Valoración de comprensión e expresión oral (uso da lingua galega como instrumento de expresión e 
comunicación para interactuar cos compañeiros e co profesor, expresión fluída, respecto polos patróns 
fonéticos do galego...). 

• Resumos escritos e/ou orais dos textos lidos. 

• Tarefas e actividades escritas presentadas en soporte papel ou dixital: actividades de completar, de 
relacionar, de interpretación de gráficas, esquemas, táboas... 
• Cadernos e/ou apuntamentos. 

• Probas específicas que inclúen: ditados, resumos, redaccións, comentarios, desenvolvemento de 
temas. 

• Elaboración de listaxes de vocabulario (das lecturas ou doutros ámbitos). 

• Exames e controis: tema, pregunta curta, preguntas de resposta múltiple e de resposta aberta, 
comentarios, composición de textos, etc. 
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• Lectura de obras literarias e de xéneros dos ámbitos académicos e dos medios de comunicación. 

• Traballos escritos sobre aspectos determinados dunha obra presentados en soporte papel ou dixital. 

• Recensións en soporte papel e dixital. 

• Traballos escritos sobre temas curriculares ou sobre temáticas de interese social e/ou cultural. 

• Artigos, entrevistas, noticias, relatos, poesías... creados polo alumnado. 

• Relatos, poesías... creados para presentar a concursos tanto do propio centro coma doutros 
organismos e institucións. 

• Recensións elaboradas para interactuar en foros, blogs e clubs de lectura. 

• Creacións audiovisuais: videopoemas, presentación. 
 

Os diferentes instrumentos de avaliación, coherentes cos criterios de avaliación, deberán 

axudarnos a levar un rexistro sistemático e organizado do traballo do alumnado, co fin de realizar unha 

avaliación eficaz e o máis obxectiva posible do seu rendemento académico. 

 

Presentamos a seguinte táboa que recolle os diferentes instrumentos de avaliación que 

podemos empregar ao longo do curso. 
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COÑECEMENTO E USO DA LINGUA 

GALEGA 

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA A AVALIACIÓN 

Actitudes e uso da lingua galega na 

clase 

• Escala de observación e valoración de actitudes respecto da 

lingua (respecto polos aspectos diferenciais e definitorios da 

lingua galega, participación construtiva nos intercambios 

comunicativos, etc.).   

• Escala de observación e valoración de comprensión e 

expresión oral (uso da lingua galega como instrumento de 

comunicación para interactuar cos seus compañeiros e co 

profesor, expresión fluída, respecto polos patróns fonéticos 

do galego...) 

Comprensión 

e expresión 

escrita 

• Tarefas e actividades escritas presentadas en soporte papel 

ou dixital: actividades de completar, de relacionar, de 

interpretación de gráficas, esquemas, táboas... 

• Cadernos e/ou apuntamentos 

• Probas específicas que inclúen: ditados, resumos, 

redaccións, comentarios, desenvolvemento de temas. 

• Exames e controis: tema, pregunta curta, preguntas de 

resposta múltiple e de resposta aberta, comentarios, 

composición de textos, etc. 

Comprensión e expresión oral • Presentación académica oral (PAO) ante os compañeiros 

• Escala de observación da comprensión e expresión oral para 

a valoración de lecturas expresivas (diálogos, relatos, 

poesías...) na clase. 

• Escala de observación da comprensión e expresión oral para 

a valoración das intervencións en debates e conversacións cos 

compañeiros na clase e en actividades extraescolares 

Comprensión lectora • Lectura de obras literarias e de xéneros dos ámbitos 

académico e dos medios de comunicación. 

• Resumo escrito e/ou oral dos textos lidos 

• Traballos escritos sobre aspectos determinados dunha obra 

presentados en soporte papel ou dixital 

• Recensións en soporte papel e dixital 

 

Produción de textos • Traballos escritos sobre temas curriculares ou sobre 

temáticas de interese social e/ou cultural 

• Artigos, entrevistas, noticias, relatos, poesías... 

• Relatos, poesías... creados para presentar a concursos tanto 

do propio centro coma doutros organismos e institucións. 

• Recensións elaboradas para interactuar en foros, blogs e 

clubs de lectura 

• Creacións audiovisuais: videopoemas. 
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13. 1. COÑECEMENTOS 

Probas escritas estandarizadas (EXAMES) 

  O exame, como produción escrita debe atender a adecuación , planificación redacción e 

revisión da escrita final. Así mesmo pretendemos que o alumno/ a comprenda que os coñecementos 

lingüísticos  serven de base para o seu uso correcto da lingua oral e escrita , afastándose da pretensión 

de utilizalos como fin en si mesmo. A tal efecto na realización das probas / exames unha parte da 

puntuación ( ata 1 punto ) corresponderá á aplicación dos  estándares que en cada curso recollan as 

cuestión relativas a presentación, ortografía, acentuación e puntuación. 

En 2º de bacharelato esta cuestión supedítase á mesma valoración que recollen os exames da 

ABAU. 

Avaliaranse os diferentes estándares de aprendizaxe correspondentes aos bloques de expresión 

escrita e comprensión escrita, mediante a realización dunha ou dúas probas por avaliación. 

Estas probas escritas partirán sempre dun modelo máis ou menos estandarizado con exercicios 

e/ou preguntas de léxico, ortografía, gramática, lingua e sociedade, literatura e expresión escrita, 

correspondentes ás unidades traballadas en cada avaliación. Nelas haberá exercicios prácticos, con 

preguntas de completar, relacionar, reflexionar, explicar, etc. e tamén outras de desenvolver de xeito 

teórico algún aspecto dalgún tema. Proporanse sempre situacións reais de uso da lingua, empregando 

o léxico en oracións ou elaborando diferentes tipos de textos a partir duns parámetros propostos. 

As preguntas estarán encamiñadas a avaliar a asimilación de conceptos e a súa aplicación a 

casos concretos, así como a competencia textual activa e pasiva ( creación de textos e análise de textos 

dados). No exame indicarase a puntuación de cada pregunta  . 

 

A nota do exame terá en conta as porcentaxes que se establecen nos diferentes cursos. 

 

Probas de control da lectura (LIBRO DE LECTURA) 

Examinaremos as alumnos e alumnos da lectura correspondente a cada avaliación cunha proba 

con varias preguntas (indicarase a puntuación) onde terán que demostrar a capacidade de 

comprensión global, de síntese-resumo, de interpretación e de reflexión ou comentario sobre o 

contido da mesma e sobre os elementos que interveñen na creación literaria (tempo, espazo, punto de 

vista, personaxes, tema, recursos estilísticos,métrica,etc.).A proba poderá ser substituída a criteriodo 

profesor por un traballo no que se profundice nalgún deses aspectos indicados. 

 

 

13.2 COMPORTAMENTO, ACTITUDE EN RELACIÓN Á LINGUA E TRABALLO DIARIO 

 

Será levada a cabo a través dos seguintes medios: 

- Control e rexistro no caderno do profesor do traballo do alumnado, a través da corrección diaria de 

exercicios feitos na aula e na casa. 

- Corrección e valoración de textos elaborados na aula ou na casa (resumos, esquemas, redaccións, 

textos diversos creados a partir dun modelo inicial…). 
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- Realización de traballos voluntarios de pescuda de información; lecturas opcionais, exposicións na 

aula, debates, etc. 

Nas clases de lingua galega e literatura é obrigado empregar a lingua galega – tanto co profesor 

ou profesora coma cos compañeiros- e valorarase negativamente o feito de non facelo. Por suposto, a 

corrección na relación que debe manter co profesor ou profesora dáse por feita 

Elaboramos o seguinte modelo de rexistro, aínda que cada profesor/a poderá empregar outros 

procedementos: 
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ESCALA DE OBSERVACIÓN E VALORACIÓN DE ACTITUDES CARA A MATERIA 

ACTITUDES CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 SEMPRE 

CASE 

SEMPRE 

ÁS 

VECES 

CASE 

NUNCA 

Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral e respecta as opinións alleas. 

0,10 0,05 0,00 

Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan 

implícitos prexuízos ou discriminacións. 

0,10 0,05 0,00 

Escoita con atención, toma notas durante a 

intervención dos demais e reflexiona sobre o que se 

está dicindo antes de falar 

0,10 0,05 0,00 

Revisa o texto para comprobar que a organización dos 

contidos do texto é correcta e que non se cometen erros 

ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

0,10 0,05 0,00 

Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de 

coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións. 

0,10 0,05 0,00 

 Identifica e describe os valores da escritura non só como 

una ferramenta para organizar os pensamentos senón tamén 

como un instrumento para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

0,10 0,05 0,00 

As súas intervencións son pertinentes con respecto ao 

tema que se trata e o seu rexistro é o adecuado 

0,10 0,05 0,00 

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. 

0,10 0,05 0,00 

Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de 

sinal de identidade dun pobo e argumenta 

fundamentadamente e cun discurso propio a súa 

postura.Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a 

importancia de contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

0,10 0,05 0,00 

Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e 

xuízos. 

0,10 0,05 0,00 

SUMA TOTAL 1,00 0,50 0,00 
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13.3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

A realización de lecturas e traballos de carácter voluntario por parte do alumnado será tida en 

conta na súa cualificación final, sempre que a avaliación estea aprobada. O profesorado indicará as 

pautas a seguir en cada caso concreto. Será o propio profesorado o que considere a pertinencia ou 

non da realización destas actividades tendo en conta as peculiaridades de cada grupo e do alumnado. 

Estas actividades estarán organizadas polo propio Departamento de Lingua Galega e Literatura, 

ou en colaboración con outros coma o de Normalización. 

13.4 VALORACIÓN DA ORALIDADE 

Non é doado levar a cabo probas orais de maneira sistemática en cada avaliación, dado o 

tempo necesario tendo en conta o elevado número de alumnos por aula neste centro educativo. 

Contamos, por suposto, coa observación directa a través da intervención e participación do alumnado 

na aula; isto xunto coas probas realizadas medirá a competencia oral en lingua galega. 

 

A competencia oral do alumnado, correspondente ao bloque de expresión oral e comprensión 

oral, irase avaliando mediante a observación diaria das súas intervencións na aula e nas exposicións 

orais tanto individuais como en grupo ou en parella. Para este fin empregaremos escalas de valoración 

cos seguintes criterios: adecuación, interacción, coherencia e cohesión, pronuncia e entoación, 

gramática e léxico. 

Achegamos o seguinte modelo de valoración: 
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ESCALA DE VALORACIÓN DA EXPRESIÓN ORAL 

ALUMNO/A: 

ESCAL

AS 

ADECUACIÓN E 

INTERACCIÓN 

COHESIÓN E 

FLUIDEZ 

PRONUNCIA E 

ENTOACIÓN 

GRAMÁTICA LÉXICO 

1 Imperfeccións no 

emprego do 

rexistro e no 

desenvolvemento 

do contido. 

Información 

confusa e mal 

distribuída. 

Erros 

frecuentes en 

conectores 

sinxelos. 

Pronuncia 

confusa, con 

dificultades no 

sistema 

fonolóxico que 

dificultan a 

comprensión. 

Estrutura 

morfosintácti

ca con 

numerosas 

incorreccións

. 

Léxico 

insuficiente 

e 

incorrecto. 

2 Vacilacións no 

emprego do 

rexistro ou no 

desenvolvemento 

do contido. 

Pouca habilidade 

no inicio, 

mantemento e 

remate dunha 

conversa. 

Información 

confusa con 

pausas e 

dúbidas. 

Vacilación no 

uso de 

conectores. 

Pronuncia con 

dificultades no 

noso sistema 

fonolóxico 

Estrutura 

morfosintácti

ca con 

incorreccións 

frecuentes. 

Léxico 

insuficiente 

ou 

incorrecto, 

referido a 

situacións 

cotiás. 

3 Adecuación á 

finalidade do acto 

comunicativo e 

emprego de 

técnicas sinxelas 

para o 

mantemento 

dunha conversa, 

con certas 

vacilacións. 

Información 

organizada e 

emprego de 

conectores 

frecuentes, 

con algunhas 

dúbidas ou 

pausas. 

Pronuncia clara 

pero con 

dificultades na 

pronuncia 

dalgúns fonemas 

específicos do 

galego. 

Estruturas 

correctas 

morfoloxicam

ente, con 

algún erro 

ocasional. 

Léxico 

suficiente 

en 

situacións e 

temas 

cotiáns, 

pero cun 

repertorio 

un pouco 

limitado. 

4 Adecuación á 

finalidade do acto 

comunicativo cun 

rexistro e un 

contido axeitado. 

Mantemento 

dunha conversa 

con corrección e 

naturalidade. 

Información 

coherente nas 

intervencións, 

empregando 

os conectores 

textuais con 

fluidez. 

Pronuncia clara e 

axeitada ao noso 

sistema 

fonolóxico. 

Emprego 

correcto das 

estruturas 

morfosintácti

cas. 

Léxico 

suficiente e 

variado 

referido a 

diferentes 

situacións. 

APTO: 3 e 4        NON APTO: 1 e 2 
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14. RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

 

Aqueles alumnos que promocionaron ao curso seguinte pero non aprobaron Lingua Galega e 

Literatura serán obxecto, ao longo do curso, dun seguimento levado a cabo polo profesorado do 

Departamento que imparta clase no grupo ao que pertence o alumno, que tamén valorará a súa 

actitude na aula, o esforzo por mellorar e o traballo diario. 

Estes alumnos serán avaliados por medio de probas escritas atendendo ao calendario 

establecido por Xefatura de Estudos. A materia de cada proba será a correspondente a cada avaliación 

segundo a programación exposta na aula. 

Se o profesor o considera oportuno poderá realizar outro tipo de actividades ou ben pedir 

traballos ou exercicios específicos. En todo caso o alumno será informado con anterioridade desta 

posibilidade. 

Os criterios de cualificación e mínimos esixibles serán os especificados na programación de 

cada nivel.A realización de actividades marcadas polo docente terá incidencia na nota que obteña na 

avaliación da materia pendente. 

 

15. MATERIAIS DIDÁCTICOS 

Para unha mellor planificación do traballo e para facilitar o labor de ensino e aprendizaxe 

optamos por usar libros de texto en todos os cursos, agás en 2º Bacharelato. Deste xeito, as alumnas e 

alumnos poden ser máis autónomos, facer as súas consultas e realizar as actividades e comentarios 

que neles se propoñen e, ademais, elaborar as súas propias notas, guións, resumos e esquemas. Os 

contidos dos cursos están secuenciados en liñas xerais, segundo os libros de texto que serven de apoio. 

Ademais utilizaranse outros medios, material diverso e en distintos soportes, para a consecución dos 

obxectivos fixados. 

 Libros de texto: 

 

Lingua e Literatura. 2º ESO, Ed. Anaya. 

Lingua e Literatura. 4º ESO, Ed. Obradoiro-Santillana. 

Outros materiais: 

- Exercicios e actividades elaborados polo propio docente. 

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

- Libros e obras de consulta da biblioteca. 

- Prensa cotiá. 

- Dicionarios en papel e dixitais. 

- Páxinas web e blogs sobre aspectos literarios, históricos ou sobre temas de actualidade. 

- Presentacións dixitais sobre distintos temas. 

- Aula virtual e correo electrónico. 

- Películas, curtametraxes e DVDs. 

- Encerado dixital 

 

 

 

 

 



35 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA 
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1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA DE 2º ESO  

2. Introdución 

A materia de  Lingua Galega e Literatura preséntase, en 2º de educación secundaria obrigatoria es

truturada en cinco bloques, o que non debe implicar que a actividade docente se corresponda con

 esta ordenación, senón que, pola contra, se deben producir múltiples conexións entre todos eles. 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar" atende ao uso oral da lingua, e este é obxecto

 de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio comunicativo, p

ara observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar satisfactoriamente, así como a

s que empregan para comprender ou para producir mensaxes orais. Non obstante, este bloque inci

de, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña modelos de fala adecuados e poi

da pór en práctica a súa lingua dentro da aula en contextos formais e informais. A realidade sociolin

güística de cada centro docente determinará a atención que o profesorado deberá dedicar na aula a 

este bloque, para que o alumnado poida cumprir adecuadamente cos estándares de aprendizaxe desc

ritos. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. 

O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero, e extraer as idea

s explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento crítico e creativo. Compr

ender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de lectura que deben practicarse na

 aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo de lectura: ler para obter informac

ión, para aprender a propia lingua e por pracer. Igualmente, a produción escrita significará proc

urar para cada situación o tipo de texto, 

adecuando, planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final. 

O bloque 3, "Funcionamento da lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organiza

ción, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de servir de base 

para o  seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos com

o fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, explique

 e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos os individuos. D

o mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na pertinencia de que o alu

mnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas lectores 

e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que continúe ao long

o de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura galega, así como ás súas

 obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación destes p

rodutos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, valorando as r

elacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a partir dos estándar

es de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 
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1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de comunicación. 

2. Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato dixital e en papel, 

para identificar ideas principais, comprender o contido e procesar a información mediante disti

ntas ferramentas. 

3. Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas características e os trazos que os 

diferencian. 

4. Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos. 

5. Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en textos orais divers

os. 

6. Elabora  argumentacións  propias  para  expoñer  o  propósito  comunicativo  dos  textos orais. 

7. Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral. 

8. Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega. 

9. Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con corrección gramática, ortogr

áfica e fonética. 

10. Empregar o coñecemento da lingua e os contidos traballados para producir textos orais propios

 con coherencia, cohesión e corrección. Utilizar con corrección nexos textuais de espazo, oposic

ión e contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

11. Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura ordenada e cohere

nte, con soltura. 

12. Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais planific

adas. 

13. Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira argumentada e ordena

da en distintos contextos. 

14. Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de comunicación oral diversa

s: debates, corrección de exercicios, diálogos sobre temas, ... expoñendo e argumentando as id

eas propias. 

15. Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en situacións diversas fala

ndo en público, coidando a postura, a modulación da voz, a estrutura do discurso, os medios

 empregados. 

16. Desenvolver estratexias para comprender mensaxes orais e escritas en situacións onde hai dif

icultades de comprensión. 

17. Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre vocabulario ou estrutu

ras lingüísticas necesarias para producir con corrección na lingua galega. 

18. Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no context

o social no que nos desenvolvemos: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

19. Coñecer os elementos fundamentais dos textos instrutivos e expositivos en contexto educati

vo: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. Utilizar ese coñecemento para com

prender a mensaxe e utilizar as fontes de información con rigor. 

20. Identificar e analizar as distintas fortes de información que son base esencial no proceso de adq

uisición de coñecementos. 

21. Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas principais e secundarias, sint

etizar e representar a información, elaborar argumentacións propias sobre o contido, relacio
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nar o texto con experiencias ou outros coñecementos previos. 

22. Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comun

icativa e á súa función. 

23. Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como aprendemos. 

24. Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de comun

icación. 

25. Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos. 

26. Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: cuestionarios, resumos, descric

ión, narracións e explicacións. 

27. Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para comunicar experiencias, idea

s e pensamentos. 

28. Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe habitual en lingua 

galega. 

29. Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para comprender textos, 

enriquecer o vocabulario e contrastar a fiabilidade das fontes empregadas. 

30. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversos tipos. 
 

31. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o desenvolvem

ento da lingua. 

32. Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con correc

ción. 

33. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de comprensión 

e produción lingüísticas. 

34. Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. Empregar este coñece

mento para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

35. Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo de mellorar a aprend

izaxe. 

36. Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en distintos contextos educati

vos. 

37. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cada pobo. 

38. Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha perspectiva social, histórica e x

eográfica. 

39. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e describir a sit

uación legal das linguas do Estado español. 

40. Identificar e clasificar as variantes difásicas do galego, recoñecer os trazos da variedade estándar

 da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a variante diatópi

ca propia. 

41. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos. 

42. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, e compar

alos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

43. Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios. 

44. Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os coñecementos dos rec
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ursos literarios traballados. 

45. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en diferentes obras d

e cine. 

 
 
2. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Os comentados na introdución 
 

3. ORGANIZACIÓN  E  SECUENCIACIÓN  DOS  CONTIDOS  E  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  

AVALIABLES. 

 
Respecto aos estándares avaliados ao longo do primeiro trimestre, hai que ter en conta que os consi

derados básicos -pertencentes aos bloques 1 e 2- son comúns aos catro temas. Os bloques 3, 4, 5 

aparecen desglosados nas unidades correspondentes, podendo nalgún caso repetirse en máis dun te

ma. 

 
3.1. Valoración dos estándares de aprendizaxe. 

 
Os estándares correspondentes ao bloque 1 (lingua oral) serán avaliados dentro do 30% corresp

ondente ao traballo da aula. 

 
Os estándares escollidos para as probas escritas  valoraranse sobre 1 punto, axustándose as deva

nditas probas ao seguinte esquema xeral de contidos: 

 

Tipoloxía textual: 2 puntos. 

Sociolingüística: 1 punto. 

Léxico-semántica: 2 puntos. 
 
Gramática: 4 puntos. 
 
Literatura: 1 punto. 
 
Dentro da aprendizaxe avaliable faremos referencia ao seguintes aspectos: 
 
Secuenciación dos temas por avaliación, onde aparecen: 
 Duración aproximada. 
 Contidos. 
 Criterios de avaliación. 
 Estándares de avaliación. 
 Exames, onde se especifica: 
                               -Data aproximada. 
                               -Contidos e estrutura. 
                  Avaliación, desglosada en 

 Instrumentos. 
- -Control do traballo diario. 
- -Exames. 
 Criterios de cualificación. Porcentaxes. 
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 -Valoración do traballo diario. 
 -Nota de coñecementos. 
 -Nota de avaliación. 
 -Recuperación. 
 -Cualificación final do curso. 

 
 

3.2.ESTÁNDARES BÁSICOS COMÚNS ÁS TRES AVALIACIÓNS (BLOQUES 1 E 2) 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carác

ter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documenta

is). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovis

ual a esquemas ou resumos. 

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

ámbito social e educativo. 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén n

a quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume)

 e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

LGB1.4.1. Diferenza as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de prog

ramas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas produci

óns orais propias e alleas e propón solucións para melloralas. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intenció

n comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

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

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorpor

alos ás súas producións. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacci

ón e ás opinións alleas. 

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

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opin

ión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualm

ente as ideas. 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras

 ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

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

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bi

bliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e d

as relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

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

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

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

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais d

un texto. 

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

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de puntuac

ión) á situación comunicativa e á función da mensaxe. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as refere

ncias internas de tipo léxico e os conectores). 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa forma d

o texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas) 

 

4.3. Estándares dos bloques 3, 4 e 5. 

BLOQUE 3 

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitad

o á situación comunicativa. 

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

 LGB3.3.1.Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en difer

entes soportes, e noutras obras de consulta. 

 LGB3.4.1.Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correct

a atendendo ás normas. 

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

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

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

 LGB3.7.1.Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produc

ión de textos orais e escritos. 

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

dade. 

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

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

 texto. 

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

 LG3.9.1. Completa,  transforma  e  elabora  enunciados  de  maneira  axeitada  e  correcta atende

ndo aos compoñentes sintácticos. 

 LG3.10.1.Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliaci

ón e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 

 
BLOQUE 4 

 LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio 

de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos 

lingüísticos de noso en diferentes contextos. 
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 LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes concep

tos ao caso galego. 

 GB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 

 LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno (co

ncello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas. 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 

 Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito do ensino. 

 LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individ

ual e socialmente á normalización da lingua galega. 

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

 educativo e local. 

 LGB4.5.1. Coñece o que é  un prexuízo. Detecta e  analiza a presenza de  prexuízos de carácter 

estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

 LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultura

l. 

 LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zon

a. 

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

unificadora. 

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

a. 

 LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zon

a. 

 
BLOQUE 5 

 LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio

 lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o se

u sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos,  e asimila os trazos estéticos 

xerais que definen cada texto. 

 LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empre

gado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

 LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os elem

entos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes prin

cipais. 

 LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visión de pezas teatrais e recoñece os compoñen

tes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

 LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e dif

erenzas, tanto estruturais coma formais. 

 LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalan

do as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a fun

cionalidade dos recursos retóricos. 
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 LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiri

dos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recurso

s que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a reso

lución de dúbidas de traballo. 

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

secuencias fílmicas. 

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

ibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 
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4.4. Secuenciación por avaliacións. 

1ª AVALIACION 

PROGRAMA 

TEMA 1 Duración aproximada: 6 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
BÁSICOS 

Lectura e 
comentario: «O ciclope 
Polifemo». 

1.1.- Ler, comprender e analizar un texto 

narrativo. 

1.1.1.- Le con fluidez, comprende e 

analiza un texto narrativo 

Vocabulario: 
As viaxes. 
 

2.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e 

preciso coa presenza da fraseoloxía, referido 

ás viaxes. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse con 

claridade nun rexistro axeitado á 

situación comunicativa, referido ás 

viaxes. 

Gramática: Os 
fonemas 
 

3.1. Recoñecer e usar a fonética da lingua 

galega. 

3.1.1. Recoñece e pronuncia 

correctamente os fonemas propios 

da lingua galega. 

Ortografía: A 
sílaba. Ditongos, 
tritongos e hiatos. 
 

4.1. Aplicar e valorar as normas morfolóxicas e 

ortográficas da lingua galega no referido á 

separación silábica. 

4.1.1. Recoñece e diferenza 

ditongos, tritongos e hiatos. 

4.1.2. Identifica os tres tipos de 

ditongos: crecentes, decrecentes e 

homoxéneos. 

Lingua e 
sociedade:. A 
diversidade lingüística. 
 

5.1. Valorar as linguas como medios de 

relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da humanidade 

e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas 

que a integran. 

5.1.1. Valora a importancia do 

plurilingüismo e distingue entre 

linguas maioritarias, minoritarias e 

minorizadas. 

Literatura: As 
características da 
literatura. 
 

6.1. Ler con regularidade obras literarias e 

desenvolver criterio lector; expor unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos 

adquiridos e valorar o uso dos elementos 

propios de cada xénero literario, o punto de 

vista empregado e o uso estético da linguaxe. 

6.1.1. Coñece as características 

principais dos textos literarios, le 

con regularidade obras literarias e 

desenvolve criterio lector; expón 

unha opinión persoal sobre a 

lectura dunha obra axeitada á idade 

e relaciona o seu sentido coa propia 

experiencia e outros coñecementos 

adquiridos. 

Obradoiro: A 
improvisación. 
 

7.1. Transmitir ou expresar de forma 

espontánea unha idea, sentimento, opinión, 

narración ou calquera outra situación 

comunicativa sen tela preparado con 

anterioridade. 

7.1.1. Transmite ou expresa de 

forma espontánea unha idea, 

sentimento, opinión, narración ou 

calquera outra situación 

comunicativa sen tela preparado 

con anterioridade. 
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TEMA 2 

 

Duración aproximada: 6 sesións 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

1. Lectura e 
comentario: “As 
rechamantes plumas 
dos paxaros.” 

1.1- Ler, comprender e analizar unha 
lenda 

1.1.1.- Le, comprende e analiza 

unha lenda 

2. Vocabulario: Os 
animais 

2.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 
amplo e preciso, referido aos animais. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 

preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa, 

referido aos animais. 

3. Gramática: As 
palabras: estrutura e 
clases. 

3.1. Aplicar e valorar as normas 
morfolóxicas da lingua galega, no 
relativo á estrutura e á clasificación 
das palabras. 

3.1.1. Coñece a estrutura das palabras. 

3.1.2. Identifica os distintos tipos de 
palabras segundo o seu significado e a 
súa función sintáctica. 

4. Ortografía: Os casos 
especiais de 
acentuación. 

4.1. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas da lingua galega sobre os 
casos especiais de acentuación. 

4.1.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas sobre os casos especiais 
de acentuación. 

5. Lingua e sociedade: 
As linguas da 
Península Ibérica. 

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

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

6. Literatura: Os 
xéneros literarios. 

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

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

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

6.2.1. Compara textos pertencentes ao 
mesmo xénero (narrativo) pero a 
diferentes subxéneros (fábula e lenda), 
sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma 
formais. 

7. Obradoiro: A 
expresión oral. 

7.1. Coñecer e seguir os pasos 
necesarios para levar a cabo unha 
exposición oral. 

7.1.1. coñece e segue os pasos para 
facer unha exposición oral. 

7.1.2. Elabora e fai exposicións orais 
sinxelas. 
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TEMA 3 

Duración aproximada: 6 sesións 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

1.Lectura e comentario:  

A praia dos afogados 

1.1. Ler, comprender e analizar un 

texto dialogado. 

1.1.1. Le, comprende e analiza un 

texto narrativo dialogado. 

2.Vocabulario: A 

gastronomía e a 

hostaleira 

2.1. Recoñecer, explicar e usar 

léxico amplo e preciso coa 

presenza da fraseoloxía, referido 

á gastronomía e á hostalería. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse con 

claridade nun rexistro axeitado á 

situación comunicativa, referido á 

gastronomía e á hostalería. 

3.Gramática:O 

substantivo: 

caracterización, xénero e 

número 

3.1. Recoñecer a estrutura dos 

substantivos e a súa 

caracterización morfolóxica para 

mellorar a comprensión e 

produción textuais. 

3.1.1. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas relativas ao 

xénero dos substantivos 

3.1.2. Aplica correctamente as 

normas morfolóxicas relativas ao 

número dos substantivos. 

4.Ortografía: O acento 

diacrítico 

4.1. Aplicar e valorar as normas 

ortográficas da lingua galega no 

referido á acentuación diacrítica. 

4.1.1.Aplica correctamente as 

normas ortográficas da lingua 

galega no referido á acentuación 

diacrítica. 

5.Lingua e sociedade: A 

situación legal das 

linguas. 

5.1. Describir a situación legal das 

linguas do Estado español. 

5.1.1. Coñece a lexislación que 

regula a utilización do galego e a 

súa promoción no ámbito 

educativo e local. 

6.Literatura: Xéneros 

narrativos. O conto. 

6.1. Analizar textos literarios, de 

maneira guiada, e identificar os 

trazos de algúns subxéneros. 

6.1.1. Identifica os trazos que 

caracterizan os contos. 

7.Obradoiro: Narración 

de contos 

7.1. Coñecer os pasos a seguir 

para levar a cabo unha narración 

oral dun conto. 

7.1.1. Narra contos coñecidos ou de 

produción propia. 
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TEMA 4 

Duración aproximada: 6 sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

1.Lectura e 

comentario: Lupa e os 

discípulos de Cristo. 

1.1.- Ler, comprender e analizar un 

texto narrativo. 

1.1.1.- Le, comprende e analiza 

un texto narrativo. 

2.Vocabulario: Os 

antropónimos. 

2.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 

amplo e preciso coa presenza da 

fraseoloxía, referido aos antropónimos. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario 

amplo e preciso para 

expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación 

comunicativa, referido aos 

antropónimos. 

3.Gramática: O 

adxectivo. Xénero e 

número. Graos do 

adxectivo. 

 

3.1. Aplicar e valorar as normas 

morfolóxicas da lingua galega, no 

relativo aos adxectivos. 

3.1.1. Forma o feminino dos 

adxectivos. 

3.1.2. Forma o plural dos 

adxectivos. 

3.1.3. Aplica as normas de 

formación do grao comparativo 

dos adxectivos. 

4.Ortografía: As 

maiúsculas. 

4.1. Aplicar e valorar as normas 

ortográficas da lingua galega referidas 

ao uso das maiúsculas. 

4.1.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas referidas 

ao uso das maiúsculas. 

5.Lingua e sociedade: A 

lusofonía. 

5.1. Apreciar o plurilinguismo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade, coñecer a lusofonía e 

achegarse ás culturas que a integran. 

5.1.1. Valora a importancia da 

relación de Galicia coa 

comunidade lusófona e coñece 

os territorios que a integran. 

6.Literatura: A novela. 

Tipos de novela. 

6.1. Analizar textos literarios, de 

maneira guiada, e identificar os trazos 

dos subxéneros. 

6.1.1. Identifica os trazos que 

definen os diferentes tipos de 

novelas. 

7.Obradoiro: A 

cohesión textual. 

7.1. Coñecer e utilizar os principais 

mecanismos de cohesión textual. 

7.1.1. Coñece e usa os 

principais mecanismos de 

cohesión na produción de 

textos. 
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AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 

1. De control do traballo diario: 

Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre aspectos relevantes 

do tema (exercicios, ditados, resumos, esquemas), controis de verbos, traballos sinxelos... 

2. Exames: 

O exame, como produción escrita debe atender a adecuación , planificación redacción e revisión da escr

ita final. Así mesmo pretendemos que o alumno/ a comprenda que os coñecementos lingüísticos  serve

n de base para o seu uso correcto da lingua oral e escrita , afastándose da pretensión de utilizalos como 

fin en si mesmo. 

A tal efecto na realización das probas / exames unha parte da puntuación ( ata 1 punto ) corresponderá 

á aplicación dos seguintes estándares : ▪ LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa

 organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expr

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

Para a valoración destes estándares o alumno/a deberá demostrar as destrezas que recollen tales están

dares  mediante o desenvolvemento da exposición escrita ben sexa dunha cuestión referida a algún con

tido teórico ou dun comentario textual que se solicite na citada proba.Non se considerará o outorgame

nto do punto antedito se non se desenvolven as citadas cuestións pois non se darían os requisitos recoll

idos en tales estándares e polo tanto a puntuación dese apartado sería dun 0.  

A criterio do profesor realizaranse unha ou dúas probas escritas. 

2.a. Exame 1:   

Data aproximada: Segunda quincena  de outubro.   

Contidos e estrutura: temas 1 e 2. Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondent

es a cada un dos bloques temáticos de que consta cada unidade 

2.b. Exame 2: 

Data aproximada: Segunda quincena de novembro.   

Contidos e estrutura: temas 3 e 4. Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondent

es a cada un dos bloques temáticos de que consta cada unidade 

2.c. Libro de lectura: 

Os libros de lectura obrigatoria constitúen un procedemento que consideramos esencial

 para a valoración do alumnado en canto ás competencias lingüísticas: nivel de compren

sión lectora, capacidade de interpretación, capacidade de expresión escrita en textos de

 produción propia, ao tratarse de preguntas e ou actividades onde o alumnado debe refl

exionar e escribir conclusións de seu. 
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Exame 

Consistirá en preguntas sobre os elementos que interveñen no texto narrativo de creaci

ón literaria (tempo, personaxes, punto de vista, espazo, temática). Resumo, comentario,

 valoración. 

A criterio do profesor, poderá substituírse por un traballo relacionado co libro de lectura

. 

Lectura da primeira avaliación: 

Unha estrela no vento, Ledicia Costas. Editorial: Xerais (colección Fóra de xogo). 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Valoración do traballo diario: 

O profesor levará un control das tarefas diarias do alumno. De non presentar estas ou presental

as cun desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a puntuación deste apartado se reduza

 ou mesmo desapareza. 

Valoración dos coñecementos: 

Distribuirase do seguinte xeito: 

 Traballo diario: 30% 

 Exames: 70% 

Nota de avaliación: 

O 30%  correspondente á valoración do traballo diario distribúese así: 

 10% (1 punto) para o libro de lectura 

 20% (2 puntos) para chamadas de clase, traballos recollidos, oralidade e outros aspectos que o 

profesor considere. 

O 70% restante (7 puntos) virá da media dos exames 1 e 2. 

  

RECUPERACIÓN 

Dado o carácter progresivo da materia non haberá probas específicas de recuperación por avaliación

 Así e todo, quen non obteña un 5 ao remate da 3ª avaliación parcial, tendo en conta as porcentaxes 

que abaixo se indican, terá dereito a un exame final de contidos mínimos. 

  

 

 

 

 



50 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo que requira, de forma temporal ou 
permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, 
por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar 
terá unha atención axeitada ás súas particularidades  conforme ó que se determine en colaboración co 
departamento de Orientación do Centro que é quen ten a competencia para  fornecer ó profesorado 
das ferramentas regulamentación e protocolos oficiais 

 En calquera caso,non sendo os alumnos/as con adaptación curricular, os contidos da programación e a 
distribución dos mesmos é para o conxunto dos alumnos/as o establecido na programación de cada 
trimestre. 

A AVALIACIÓN FINAL  

Será resultado da ponderación das tres avaliacións, a razón de 20%, 30% e 50%  respectivamente para a 1ª, 2ª 
e 3ª avaliación. 

Para superar a materia o alumno/a deberá acadar un 5.No caso de non acadar dita nota, terá opción 

a facer un exame global como se dixo arriba no apartado de recuperación.  

 

PLAN LECTOR 

 Non ten incidencia nas notas de avaliación. 
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2ª AVALIACIÓN 

 
 

TEMA 5 
 

Duración aproximada: 6 sesións 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 
1.   Lectura e comentario: 

A carta 
 

1.1. Ler, comprender e analizar un 
texto epistolar. 

 
1.1.1.    Le, comprende e analiza un 

texto epistolar. 

2.   vocabulario: 
A comunicación 

 
2.1. Recoñecer,   explicar   e   usar 

léxico  amplo  e  preciso, 
referido á comunicación. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e  preciso  para  expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa, referido á 
comunicación. 

3.   Gramática: 
pronome persoal: 
• Formas       tónicas       do 

pronome persoal. 
 

 
 

• Formas       átonas       do 
pronome persoal 

 
3.1. Recoñecer          e           aplicar 

correctamente as formas 
tónicas  dos  pronomes 
persoais. 

 
3.2. Recoñecer          e           aplicar 

correctamente as formas 
átonas dos pronomes persoais 

 
3.1.1. Identifica       e       utiliza 

correctamente as formas 
tónicas do pronome persoal 
e as súas contraccións. 

 
3.2.1. Identifica       e       utiliza 

correctamente as formas 
átonas do pronome persoal. 

4.      Ortografía: 
Punto, coma, punto e coma 

 
4.1. Analizar            e            usar 

correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión 
textual. 

 
4.1.1.     Analiza e usa correctamente 

a puntuación      
para      a cohesión textual. 

5.      Lingua e sociedade: 
O   galego   hoxe.   Niveis   de 
competencia. 

 
5.1.   Coñecer a situación do galego 

na actualidade e os niveis de 
competencia da poboación. 

 
5.1.1. Coñece a situación do 
galego   na   actualidade   e   os 
niveis de competencia da 
poboación. 

6.      Literatura: 
O narrador 

 
6.1. Ler           expresiva           e 

comprensivamente textos 
narrativos breves 
identificando o narrador. 

 
6.1.1. Le          expresiva          e 

comprensivamente textos 
narrativos breves e identifica 
o tipo de narrador. 

7.      Obradoiro: 
O esquema 

 
7.1. Coñecer      as      principais 

características dos esquemas 
e a súa tipoloxía. 

 
7.1.1.    Coñece as características do 

esquema. 
7.1.2.    Coñece  os  diferentes  tipos 

de esquema. 



TEMA 6 

 

 

 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 
1.   Lectura e comentario: 

“Stavanger” 
 

1.1. Ler, comprender e analizar un 
texto narrativo.. 

 
1.1.1     Le, comprende e analiza un 

texto narrativo. 

2.   vocabulario: 
A navegación 

 
2.1. Recoñecer,    explicar    e    usar 

léxico amplo e preciso 
relacionado coa navegación.. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa, referido á 
navegación.. 

3.   Gramática: 
pronome persoal: 

• Contracción                 dos 
pronomes. 

 

 
 

• Colocación  do  pronome 
átono. 

 
3.1. Recoñecer           e           aplicar 

correctamente as contraccións 
dos  pronomes  persoais 
(tónicos e átonos). 

 
3.2. Recoñecer           e           aplicar 

correctamente as regras de 
colocación do pronome átono. 

 
3.2.1. Identifica       e        utiliza 

correctamente as diferentes 
formas do pronome persoal e 
as súas contraccións. 

 
3.2.2. Recoñece       e       aplica 

correctamente  as  regras de 
colocación do pronome 
átono. 

4.   Ortografía: 
Dous         puntos,         puntos 
suspensivos, comiñas e raias 

 
4.1. Coñecer e aplicar as normas de 

uso dos dous puntos, dos 
puntos suspensivos, das 
comiñas e das raias. 

 
4.1.1.     Fai un uso correcto dos dous 

puntos, dos puntos 
suspensivos, das comiñas e 
das raias. 

5.   Lingua e sociedade: 
A  valoración  social  da 
lingua. 

 
5.1. Identificar        os        prexuízos 

lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a 
eles.. 

 
5.1.1.    coñece o que é un prexuízo. 

Detecta e analiza a presenza 
de prexuízos de carácter 
estético e socioeconómico 
cara  ao  galego  na  súa 
práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

6.   Literatura: 
Personaxes 
Espazo 
tempo 

 
6.1. Ler               expresiva               e 

comprensivamente textos 
narrativos breves, localizando e 
describindo os elementos 
estruturais e formais máis 
salientables:  tempo, espazo  e 
personaxes principais. 

 
6.1.1. Le           expresiva           e 

comprensivamente textos 
narrativos breves, localiza e 
describe os elementos 
estruturais e formais máis 
salientables: tempo, espazo e 
personaxes principais. 

7.   Obradoiro: 
O mapa conceptual. 

 
7.1. Coñecer          as          principais 

características dos mapas 
conceptuais e elaboralos a 
partir dun modelo. 

 
7.1.1.    Coñece as características do 

mapa conceptual 
7.1.2.    Elabora un mapa conceptual 

a partir dun modelo dado. 



TEMA 7 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 
1.   Lectura e comentario: 

“A baía de Vigo” 
 

1.2. Ler, comprender e analizar un 
texto narrativo.. 

 
1.1.2     Le, comprende e analiza un 

texto narrativo. 

2.   vocabulario: 
Os medios de transporte 

 
2.1. Recoñecer,   explicar   e   usar 

léxico amplo e preciso 
relacionado cos medios de 
transporte. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa, referido aos 
medios de transporte. 

3.   Gramática: 
O verbo: 

•   As conxugacións 

•   Lexema e desinencias. 

•   As formas nominais. 

• Que información dan as 
desinencias verbais? 

•   Catro grupos de verbos 

 

 
 

3.1. Recoñecer o verbo, identificar 
a súa conxugación e utilizar as 
súas formas nominais. 

3.2. Analizar      os      compoñentes 
morfolóxicos do verbo. 

3.3. Recoñecer     a     que     grupo 
pertence un verbo. 

 

 
 

3.3.1.    Identifica  a  conxugación  á 
que pertence unha forma 
verbal e di as súas formas 
nominais. 

3.3.2. Analiza morfoloxicamente 
formas verbais dadas. 

3.3.3.   Recoñece o grupo ao que 
pertence un verbo. 

4.   Ortografía: 
Uso do b e do v 

 
4.1. Aplicar  e  valorar  as  normas 

ortográficas  relativas  ao  uso 
do b e do v. 

 
4.1.1. Aplica       as       normas 

ortográficas relativas ao uso 
do b e do v. 

5.   Lingua e sociedade: 
Normalización               e 
normativización 

 
5.1. Coñecer         as         principais 

iniciativas normalizadoras do 
ámbito educativo, adquirir 
vínculos positivos cara ao uso 
do galego e asumir a 
importancia da contribución 
individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega 

 
5.1.1.    analiza a súa propia práctica 

lingüística e valora a 
importancia de contribuír 
individual e socialmente á 
normalización da lingua 
galega. 

6.   Literatura: 
A poesía lírica 

 
6.1. Ler              comprensivamente 

poemas, determinar o tema 
principal e a súa pertenza á 
lírica culta ou popular. 

 
6.1.1. Le        comprensivamente 

poemas, determina o seu 
tema principal e a súa 
pertenza á lírica culta ou 
popular. 

7.   Obradoiro: 
O resumo 

 
7.1. Coñecer  e  aplicar  a  técnica 

para a elaboración dun 
resumo. 

 
7.1.1.    Elabora resumos de  textos 

dados. 



TEMA 8 

 

 

 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 
1.   Lectura e comentario: 

“ O medo” 
 

1.1. Ler, comprender e analizar un 
texto poético. 

 
1.1.1.    Le, comprende e analiza un 

texto poético. 
2.   vocabulario: 

Os seres míticos 
 

2.1. Recoñecer,   explicar   e   usar 
léxico  amplo  e  preciso, 
referido aos seres míticos. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e   preciso   para   expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa, referido aos 
seres míticos. 

3.   Gramática: 
Os verbos regulares: 

• Verbos   rematados 
en –cer, –cir. 

• Verbos   rematados 
en –uír. 

• Verbos                con 
alternancia 
vocálica. 

 
3.1. Coñecer  a  conxugación  dos 

verbos regulares. 
3.2. Saber       conxugar       verbos 

regulares e identificar as 
peculiaridades dalgúns deles. 

 
3.1.1. coñece a conxugación dos 

verbos regulares. 
3.2.1. Sabe conxugar os verbos 

regulares e identifica as 
peculiaridades dalgúns deles. 

4.   Ortografía: 
O uso do h 

4.1. Aplicar  e  valorar  as  normas 
ortográficas  da  lingua  galega 
relativas ao uso do h. 

4.1.1.    Aplica     correctamente     as 
normas ortográficas relativas 
ao uso do h. 

5.   Lingua e sociedade: 
Os préstamos 

5.1. Coñecer os procedementos de 
entrada   de   novas   palabras 
nunha lingua. 

5.1.1.    Identifica      os      préstamos 
lingüísticos. 

6.   Literatura: 
As formas poéticas 

6.1. Ler              comprensivamente 
poemas, co obxectivo de 
identificar a súa forma e a súa 
estrutura. 

6.2. Distinguir       os       elementos 
propios da versificación (a 
métrica, a distribución dos 
acentos e a rima). 

6.2.1.    Identifica a métrica e a rima 
dun poema. 

6.2.2.    Identifica   algúns   tipos   de 
estrofa e de poema. 

7.   Obradoiro: 
A colaxe 

7.1. Coñecer e aplicar a técnica de 
elaboración de colaxes. 

7.1.1.    Coñece e aplica a técnica de 
elaboración de colaxes. 



 

 

AVALIACIÓN 
 

INSTRUMENTOS: 
 

1.   De control do traballo diario: 
 

Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre 

aspectos relevantes do tema (exercicios, ditados, resumos, esquemas), controis 

de verbos, traballos sinxelos... 

2.   Exames: 
O exame, como produción escrita debe atender a adecuación , planificación redacción e r

evisión da escrita final. Así mesmo pretendemos que o alumno/ a comprenda que os coñ

ecementos lingüísticos  serven de base para o seu uso correcto da lingua oral e escrita , af

astándose da pretensión de utilizalos como fin en si mesmo. 

A tal efecto na realización das probas / exames unha parte da puntuación ( ata 1 punto ) c

orresponderá á aplicación dos seguintes estándares : ▪ LGB2.8.4. Usa os signos de puntua

ción do texto en relación coa organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e

 a distribución e ordenación das ideas expresadas) ▪LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto  

con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas.Para a valoración destes estándares 

o alumno/a deberá demostrar as destrezas que recollen tales estándares  mediante o des

envolvemento da exposición escrita ben sexa dunha cuestión referida a algún contido teó

rico ou dun comentario textual que se solicite na citada proba.Non se considerará o outor

gamento do punto antedito se non se desenvolven as citadas cuestións pois non se darían

 os requisitos recollidos en tales estándares e polo tanto a puntuación dese apartado serí

a dun 0. A criterio do profesor realizaranse unha ou dúas probas escritas 

 

 

a.   Exame 1: 
 

                   Data aproximada: Finais de xaneiro. 

Contidos e estrutura: temas 5 e 6. Equilibrio teoría e práctica: cuestións 

correspondentes a cada un dos bloques  temáticos de que consta cada 

unidade 

b.   Exame 2: 
 

Data aproximada: Finais de febreiro. 

Contidos e estrutura: temas 7 e 8. Equilibrio teoría e práctica: cuestións 

correspondentes a cada un dos bloques  temáticos de que consta cada 

unidade 

 
 



 

 
c.   Libro de lectura: 

 

Os libros de lectura obrigatoria constitúen un procedemento que 

consideramos esencial para a valoración do alumnado en canto ás 

competencias lingüísticas: nivel de comprensión lectora, capacidade de 

interpretación, capacidade de expresión escrita en textos de produción 

propia, ao tratarse de preguntas e ou actividades onde o alumnado debe 

                             reflexionar e escribir conclusións de seu.



 

Exame 
 

Consistirá en preguntas sobre os elementos que interveñen no texto 

narrativo de creación literaria (tempo, personaxes, punto de vista, espazo, 

temática). Resumo, comentario, valoración. 

A criterio do profesor, poderá substituírse por un traballo relacionado co 

libro de lectura. 

 

 

Lectura da segunda avaliación: 
 

                A caixiña de rancores,XL Estévez / A mansión dos Pampín,M.A. Prado 
 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Valoración do traballo diario: 
 

O profesor levará un control das tarefas diarias do alumno. De non presentar 

estas ou presentalas cun desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a 

puntuación deste apartado se reduza ou mesmo desapareza. 

Valoración dos coñecementos: 
 

Distribuirase do seguinte xeito: 
 

•   Traballo diario: 30% 
 

•   Exames: 70% 
 

Nota de avaliación: 
 

O 30%  correspondente á valoración do traballo diario distribúese así: 
 

•   10% (1 punto) para o libro de lectura 
 

• 20% (2 puntos) para chamadas de clase, traballos recollidos, oralidade e 

outros aspectos que o profesor considere. 

O 70% restante (7 puntos) virá da media dos exames 1 e 2.



 

 

RECUPERACIÓN 
 

Dado o carácter progresivo da materia non haberá probas específicas de recuperación por avaliación

Así e todo, quen non obteña un 5 ao remate da 3ª avaliación parcial, tendo en conta as porcentaxes 

que abaixo se indican, terá dereito a un exame final de contidos mínimos. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo que requira, de forma temporal ou 
permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, 
por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar 
terá unha atención axeitada ás súas particularidades  conforme ó que se determine en colaboración co 
departamento de Orientación do Centro que é quen ten a competencia para  fornecer ó profesorado 
das ferramentas regulamentación e protocolos oficiais 

 En calquera caso,non sendo os alumnos/as con adaptación curricular, os contidos da programación e a 
distribución dos mesmos é para o conxunto dos alumnos/as o establecido na programación de cada 
trimestre. 

 
 

A AVALIACIÓN FINAL  

Será resultado da ponderación das tres avaliacións, a razón de 20%, 30% e 50%  respectivamente para a 1ª, 2ª 
e 3ª avaliación.Para superar a materia o alumno/a deberá acadar un 5.No caso de non acadar dita 
nota, terá opción a facer un exame global como se dixo arriba no apartado de recuperación.  

 

PLAN LECTOR 
 

 

Non ten incidencia nas notas de avaliación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3ª AVALIACIÓN 
 

PROGRAMA 
 

TEMA 9 
 

Duración aproximada: 6 sesións. 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

1.   Lectura e comentario: 
“ A canción” 

 
1.1. Ler,   comprender   e   analizar 

unha canción. 

 
1.1.1.    Le,   comprende   e   analiza 

unha canción. 
2.   vocabulario: 

A paisaxe maríña 
 

2.1. Recoñecer,   explicar   e   usar 
léxico amplo e preciso, 
relacionado coa paisaxe 
mariña. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e   preciso   para   expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa  relacionada 
coa paisaxe mariña. 

3.   Gramática: 
Os verbos irregulares 

 
3.1. Coñecer       a       conxugación 

dalgúns verbos irregulares 

 
3.1.1.      Conxuga      adecuadamente 

algúns verbos irregulares. 

4.   Ortografía: 
O uso do s e do x 

 
4.1. Aplicar  e  valorar  as  normas 

ortográficas da lingua galega 
relativas ao uso do s e do x 

 
4.1.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas relativas 
ao uso do s e do x. 

5.   Lingua e sociedade: 
Os estranxeirismos 

 
5.1. Identificar os estranxeirismos 

para intentar evitalos. 

 
5.1.1.    Identifica      e      evita      os 

estranxeirismos. 

6.   Literatura: 
A linguaxe poética. 

 
6.1. Ler             comprensivamente 

poemas, determinar o tema 
principal, a estrutura xeral e 
pór de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

 
6.1.1. Le         comprensivamente 

poemas, determina o tema 
principal, a estrutura xeral e 
pon de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

7.   Obradoiro: 
As metáforas 

 
7.1. Coñecer     as     metáforas     e 

coñecer  o  método  para 
crealas. 

 
7.1.1.    Coñece e crea metáforas. 



Tema 1010 

 

Tema11  

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

1.   Lectura e comentario: 
“ A noticia” 

 
1.1. Ler,   comprender   e   analizar 

unha noticia. 

 
1.1.1.    Le,   comprende   e   analiza 

unha noticia. 
2.   vocabulario: 

A paisaxe da montaña 
 

2.1. Recoñecer,   explicar   e   usar 
léxico amplo e preciso, 
relacionado coa paisaxe da 
montaña. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e   preciso   para   expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa  relacionada 
coa paisaxe da montaña. 

3.   Gramática: 
A oración: 
•   Definición 

• Clasificación  segundo 
a actitude do falante, 
o predicado e a voz 
verbal). 

 
3.1. Identificar os tipos de oracións 

segundo   diferentes   criterios 
de clasificación (a actitude do 
falante,  o predicado  e  a voz 
verbal) 

 
3.1.1. Recoñece e clasifica as oracións 

segundo a actitude do falante, 
segundo o predicado e 
segundo a voz verbal. 

4.   Ortografía: 
O uso do n e do ñ 

 
4.1. Aplicar  e  valorar  as  normas 

ortográficas da lingua galega 
relativas ao uso do n e do ñ 

 
4.1.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas relativas 
ao uso do n e do ñ. 

5.   Lingua e sociedade: 
Os castelanismos 

 
5.1. Identificar os castelanismos e 

dispoñer   dun   léxico   amplo 
para evitalos. 

 
5.1.1.    Identifica      e      evita      os 

castelanismos. 

6.   Literatura: 
O xénero dramático. 

 
6.1. Ler pezas teatrais e recoñecer 

os compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

 
6.1.1.    Le pezas teatrais e recoñece 

os compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

7.   Obradoiro: 
Reelaborar textos 

 
7.1. Aprender    a    reelaborar    e 

mellorar      unha      produción 
escrita. 

 
7.1.1.    Reelabora   unha   produción 

escrita. 



Tema 1111 

 

Tema11  

 

 

 

Duración aproximada: 6 sesións. 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

1.   Lectura e comentario: 
“ A entrevista” 

 
1.1. Ler,   comprender   e   analizar 

unha entrevista. 

 
1.1.1.    Le,   comprende   e   analiza 

unha entrevista. 

2.   vocabulario: 
O     teatro     e     outros 
espectáculos. 

 
2.1. Recoñecer,   explicar   e   usar 

léxico amplo e preciso coa 
presenza da fraseoloxía, 
referido ao teatro e a outros 
espectáculos. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e   preciso   para   expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa, referido ao 
teatro e a outros 
espectáculos. 

3.   Gramática: 
O adverbio 

 
3.1. Recoñecer  os  adverbios  e  a 

súa función, e identificar as 
distintas clases de adverbios e 
locucións adverbiais. 

 
3.1.1.    Identifica os adverbios e as 

locucións adverbiais e 
recoñece a súa función. 

3.1.2. Clasifica os adverbios e 
locucións  adverbiais 
segundo o significado que 
expresen. 

4.   Ortografía: 
O    uso    correcto    das 
vogais. 

 
4.1. Aplicar  e  valorar  as  normas 

ortográficas da lingua galega 
relativas ao uso correcto das 
vogais. 

 
4.1.1.  Aplica         as         normas 

ortográficas relativas ao uso 
correcto das vogais. 

5.   Lingua e sociedade: 
As                    variedades 
lingüísticas 

 
5.1. Identificar    e    clasificar    as 

variantes difásicas do galego, 
recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua 
galega e valorala como 
variante unificadora, así como 
apreciar a variante diatópica 
propia. 

 
5.1.1. Identifica e clasifica as 

variantes diafásicas do 
galego. 

6.   Literatura: 
A              representación 
teatral. 

 
6.1. Coñecer  as  profesións  e  os 

elementos que interveñen nas 
representacións teatrais, así 
como as diferentes técnicas. 

 
6.1.1.  Coñece as profesións e os 

elementos relacionados coas 
representacións teatrais, así 
como as diferentes técnicas. 

7.   Obradoiro: 
A dramatización 

 
7.1. Facer dramatizacións a partir 

dun texto. 

 
7.1.1.    Fai  dramatizacións  a  partir 

dun texto. 



Tema 1212 

 

Tema11  

 

 

 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 
1.   Lectura e comentario: 

“ A reportaxe” 
 

1.1. Ler,   comprender   e   analizar 
unha reportaxe. 

 
1.1.1.    Le,   comprende   e   analiza 

unha reportaxe. 
2.   vocabulario: 

O      vestiario      e      os 
complementos. 

 
2.1. Recoñecer,   explicar   e   usar 

léxico  amplo  e  preciso, 
referido ao vestiario e aos 
complementos. 

 
2.1.1.    Utiliza un vocabulario amplo 

e   preciso   para   expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa, referido ao 
vestiario e aos 
complementos. 

3.   Gramática: 
As   preposicións   e   as 
conxuncións 

 
3.1. Identificar as preposicións e as 

conxuncións e aprender a 
usalas correctamente. 

 
3.1.1. Recoñece preposicións e 

conxuncións e utilízaas 
correctamente. 

4.   Ortografía: 
Os grupos cultos 

 
4.1. Aplicar  e  valorar  as  normas 

ortográficas da lingua galega 
relativas ao uso dos grupos 
consonánticos cultos. 

 
4.1.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas relativas 
ao uso dos grupos -cc- e -ct-. 

4.1.2. Aplica correctamente as 
normas ortográficas relativas 
ao uso dos grupos bl, pl, cl, fl 
e gl. 

5.   Lingua e sociedade: 
Variedades xeográficas 

 
5.1. Identificar    e    clasificar    as 

variantes difásicas do galego, 
recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua 
galega e valorala como 
variante unificadora, así como 
apreciar a variante diatópica 
propia. 

 
5.1.1. Identifica e clasifica as 

variantes diafásicas do 
galego. 

6.   Literatura: 
Literatura,       cine       e 
música. 

 
6.1. Ler             comprensivamente 

poemas, determinar o tema 
principal, a estrutura xeral e 
pór de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

 
6.1.1. Le         comprensivamente 

poemas, determina o tema 
principal, a estrutura xeral e 
pon de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

7.   Obradoiro: 
Os acrósticos 

 
7.1. Coñecer e aplicar a técnica de 

creación de acrósticos. 

 
7.1.1.    Crea acrósticos aplicando as 

técnicas estudadas. 



 

AVALIACIÓN 
 

INSTRUMENTOS: 
 

1.   De control do traballo diario: 
 

Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre aspectos 

relevantes do tema (exercicios, ditados, resumos, esquemas), controis de verbos, traballos 

sinxelos... 

2.   Exames: 
O exame, como produción escrita debe atender a adecuación , planificación redacción e revisión da escr

ita final. Así mesmo pretendemos que o alumno/ a comprenda que os coñecementos lingüísticos  serve

n de base para o seu uso correcto da lingua oral e escrita , afastándose da pretensión de utilizalos como 

fin en si mesmo. 

A tal efecto na realización das probas / exames unha parte da puntuación ( ata 1 punto ) corresponderá 

á aplicación dos seguintes estándares : ▪ LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa 

organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expre

sadas) ▪LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas.Para a 

valoración destes estándares o alumno/a deberá demostrar as destrezas que recollen tales estándares  

mediante o desenvolvemento da exposición escrita ben sexa dunha cuestión referida a algún contido te

órico ou dun comentario textual que se solicite na citada proba.Non se considerará o outorgamento do 

punto antedito se non se desenvolven as citadas cuestións pois non se darían os requisitos recollidos en 

tales estándares e polo tanto a puntuación dese apartado sería dun 0. A criterio do profesor realizarans

e unha ou dúas probas escritas 

 

 
 

a.   Exame 1: 
 

Data aproximada: Finais abril. 
 

Contidos e estrutura: temas 9 e 10 Equilibrio teoría e práctica: cuestións 

correspondentes a cada un dos bloques temáticos de que consta cada unidade 

b.   Exame 2: 
 

Data aproximada: Finais de maio. 
 

Contidos e estrutura: temas 11 e 12. Equilibrio teoría e práctica: cuestións 

correspondentes a cada un dos bloques temáticos de que consta cada unidade 

 
 
 
 
 
 

 



 

c.   Libro de lectura: 
 

Os libros de lectura obrigatoria constitúen un procedemento que consideramos 

esencial para a valoración do alumnado en canto ás competencias lingüísticas: nivel de 

comprensión lectora, capacidade de interpretación, capacidade de expresión escrita 

en textos de produción propia, ao tratarse de preguntas e ou actividades onde o 

alumnado debe reflexionar e escribir conclusións de seu. 

Exame 
 

Consistirá en preguntas sobre os elementos que interveñen no texto narrativo de 

creación literaria (tempo, personaxes, punto de vista, espazo, temática). Resumo, 

comentario, valoración. 
 

A criterio do profesor, poderá substituírse por un traballo relacionado co libro de 

lectura. 

 

Lectura da terceira avaliación: 
 

                 Cartas de inverno,Agustín Fdez Paz 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Valoración do traballo diario: 
 

O profesor levará un control das tarefas diarias do alumno. De non presentar estas ou 

presentalas cun desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a puntuación deste 

apartado se reduza ou mesmo desapareza. 

Valoración dos coñecementos: 
 

Distribuirase do seguinte xeito: 
 

•   Traballo diario: 30% 
 

•   Exames: 70% 
 

Nota de avaliación: 
 

O 30%  correspondente á valoración do traballo diario distribúese así: 
 

•   10% (1 punto) para o libro de lectura 
 

• 20% (2 puntos) para chamadas de clase, traballos recollidos, oralidade e outros aspectos 

que o profesor considere. 

O 70% restante (7 puntos) virá da media dos exames 1 e 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

RECUPERACIÓN 
 

Dado o carácter progresivo da materia non haberá probas específicas de recuperación por avaliación

Así e todo, quen non obteña un 5 ao remate da 3ª avaliación parcial, tendo en conta as porcentaxes 

que abaixo se indican, terá dereito a un exame final de contidos mínimos. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo que requira, de forma temporal ou 
permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, 
por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar 
terá unha atención axeitada ás súas particularidades  conforme ó que se determine en colaboración co 
departamento de Orientación do Centro que é quen ten a competencia para  fornecer ó profesorado 
das ferramentas regulamentación e protocolos oficiais 

 En calquera caso,non sendo os alumnos/as con adaptación curricular, os contidos da programación e a 
distribución dos mesmos é para o conxunto dos alumnos/as o establecido na programación de cada 
trimestre



 

A AVALIACIÓN FINAL 
Será resultado da ponderación das tres avaliacións, a razón de 20%, 30% e 50%  respectivamente para a 1ª, 2ª e 3ª 
avaliación.Para superar a materia o alumno/a deberá acadar un 5.No caso de non acadar dita nota, terá 
opción a facer un exame global como se dixo arriba no apartado de recuperación.  

PLAN LECTOR 
 

 

Non ten incidencia nas notas de avaliación. 
 

6.- CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES EN 2º E.S.O. 

 
Son contidos mínimos para 2º de ESO os seguintes: 
 
-Dominar as regras básicas de ortografía. 
-Identificar as diferentes clases de palabras e coñecer as formas correctas de cada clase. 
-Dominar a conxugación verbal, tanto de verbos regulares como irregulares. 
-Saber resumir e esquematizar un texto 

-Coñecemento básico do léxico galego, así como as fórmulas de definición dos diferentes tipos e palabras. 

-Redactar con orde, claridade e corrección 

-Lectura dos libros indicados no curso. 
-Ademais de distinguir os diferentes tipos de textos (narrativos, descritivos, dialogados...), identificar as dif
erentes voces narradoras, os personaxes, espazo e tempo, así como distinguir os diferentes tipos de descrici
ón e poder crear el mesmo textos deste tipo. 

-Partindo de que coñece os diferentes tipos de palabras, terá que saber os elementos que as forman. Deberá 
segmentar as mesmas nos seus constituíntes e coñecer, minimamente, o significado de diferentes afixos. 

-Deberá recoñecer, con coñecementos básicos, as variedades xeográficas da lingua e distinguir os tres grand
es bloques lingüísticos. 

-Terá coñecementos básicos da pluralidade lingüística, da situación actual do galego e da súa presenza social e 
os problemas que se derivan do contacto lingüístico co castelán. 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa a

: 

- O número de alumnos e alumnas. 

 
- O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 
- As  fortalezas  que  se identifican  no  grupo  en  canto  ao  desenvolvemento de contidos curriculares. 

- As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden abordar (planifi
cación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, 
etc.). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

 



 

- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
 

- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos coope
rativos. 

- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

-  

Necesidades individuais 

 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón 

que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A pa

rtir dela poderemos: 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexi
as no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con 
altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar 
en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

- Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de temp
os grupais para favorecer a intervención individual). 

- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van e
mpregar. 

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
 

- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docen
tes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

 
 
 

7. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

 
Traballar a s  competencias na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un x

estor 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 d

e aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de obxectivos curriculares a través d

os contidos do currículo e o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos nou

tras áreas. 

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

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

polables a outras áreas e contextos de aprendizaxe. 

 
Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de comunicación en

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

demais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unh

a plataforma inmellorable para adestrar a 



 

competencia comunicativa. 
 

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

mnado, 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 c

onceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas coas 

competencias propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en situación

s cotiás e próximas ao alumnado. 

 
 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes, que inclúen tanto materiais para o alumnado como para o profesora

do: 

- O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 2.º ESO. Editorial Anaya 

- A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 2.º ESO. Editorial Anaya 

- Os recursos da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; fichas de traballo de refo

rzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; plan lector e a Adaptación c

urricular. 

- O xerador de probas escritas de avaliación. 

- O libro dixital. 

- Os recursos que se ofrecen na web www.anayaeducacion.es. 

- Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

- Libros de lectura. 

- Páxinas web e recursos TIC. 
 

7. PLAN DE TRABALLO PARA OS ALUMNOS E ALUMNAS PENDENTES DE 1º ESO e que están matriculados en 

2º de ESO 

 
1.- Introdución. 
 
-Respecto de quen fai o seu seguimento. Estes alumnos cursan 2º de ESO no presente curso e serán atendid

os e guiados polo profesor que lles imparte a materia neste curso, para avaliar de forma continua os progres

os dos alumnos. 

 
-Respecto da progresividade. Os alumnos coa materia de Lingua e Literatura Galegas pendente superan esta 

materia se, como consecuencia da avaliación continua da materia pertencente ao curso actual, 2º de ESO, s

e considera que alcanzaron os obxectivos fixados para a materia pendente, de acordo cos criterios de avaliaci

ón fixados. 

O seguimento destes alumnos farase de maneira continua polo departamento, e recollerase durante as re

unións de departamento polo menos unha vez para cada avaliación. De maneira que se poida valorar o grao 

de superación da materia pendente (con contidos progresivos), a medida que avanza o curso e en concreto e

en cada unha das tres avaliacións. 

http://www.anayaeducacion.es/


 

 
Se o alumno é cualificado positivamente,considerarase superada a materia pendente con contidos progresivos 

 
Dado que a materia correspondente aos contidos de lingua que se imparte en 1º de ESO é reforzada durante

 a impartición da materia correspondente a 2º de ESO, consideramos que non vai ser necesaria a realización 

de traballo adicional,aínda que non se descarta que en certa altura e por recomendación do profesor,se poida

n organizar eencomendar tarefas de preparación dos contidos correspondentes a 1º curso de ESO.Neste caso 

a realización das tarefas que se encomendaren é decisiva e terase en conta para decidir a promoción ou non  

na materia pendente. 

2.- Contidos esixibles , correspondentes a 1º de ESO 

.            MÍNIMOS ESIXIBLES. 

1. Comprensión de textos orais e escritos e discriminación da súa tipoloxía. 

2. Exposicións orais breves de temática variada nas que se valorará a planificación, claridade e orde así co

mo a corrección fonética e a actitude crítica. 

5 Lectura fluída e seguindo as pautas correctas de puntuación, entoación, dicción e fonética. 

6. Produción-composición de textos de diversa tipoloxía (narrativos, descritivos, xornalísticos...) 

7. Detección  do  tema  e  subtemas  de  narracións  con  utilización  das  técnicas  pertinentes: subliñado

s, esquemas e resumos. 

8. Planificación e boa presentación dos textos escritos con respecto polas normas gramaticais e ortográfi

cas así como a adecuación, coherencia e cohesión textuais. 

9. Recoñecemento e estudo das diferentes categorías gramaticais básicas 

10.Recoñecemento e estudo de aspectos básicos da fonética e fonoloxía. 

11.Uso reflexivo da puntuación e normas ortográficas 

12.Recoñecemento das funcións sintácticas básicas 

13.Uso  e  ampliación  do  léxico  a  partir  dos  textos,  con  incorporación  de  fraseoloxía  e vocabulario te

mático. 

14.Diferenciar os distintos niveis e rexistros, tanto na oralidade como na escrita. 

15.Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e no Estado español valorando a súa riqueza plu

rilingüe e multicultural. 

16.Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos e poéticos captando nestes os recursos estilísticos 

básicos. 

17.Comparación de textos literarios e non literarios e dos tres principais xéneros. 

18.Creación de textos de intención literaria partindo de pautas formais. 



 

Para a decisión sobre  a cualificación e  promoción dos  alumnos  e  alumnas  coa  materia pendente, o dep

artamento terá en conta: 

- a cualificación obtida nas probas escritas. 
- o traballo e as cualificacións obtidas no curso no que está matriculado (2º ESO). 
- o grao de cumprimento das tarefas que se tiveren encomendado, se for o caso. 

Criterios de avaliación 

1.- Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito, da forma máis axeitada á situación comunicativa. 

2.- Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para elaborar todo tipo de producións (descricións, nar

racións, composicións líricas, diálogos, etc.) atendendo ás súas diferentes estruturas formais. 

3.- Utilizar a lingua galega para elaborar información, respectando as convencións ortográficas, a partir dos m

edios de comunicación tradicionais e das novas tecnoloxías. 

4.- Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a cultura e a lingua. 

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

6.- Integrar os elementos formais e os mecanismos da lingua nas propias producións, atendendo á adecuaci

ón das estruturas morfolóxicas e sintácticas. 

7.- 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 propia

s opinións. 

8.- Elaborar un resumo dunha exposición ou debate oral sobre un tema determinado. 

9.- Debater sobre un tema, após a busca e selección de información, establecendo unha liña argumentativa 

propia e respectando as regras socio-comunicativas e pragmáticas que rexen o debate. 

10.- Identificar o xénero a que pertence unha obra literaria, recoñecer os seus elementos estruturais e os 

recursos estilísticos básicos e emitir unha opinión valorativa sobre ela. 

11.- Producir textos escritos de diferente tipoloxía (narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa, etc.), pres

tando atención á situación comunicativa e aos criterios de corrección establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

2º PEMAR 

         INTRODUCIÓN 

1. . CONTIDOS ESPECÍFICOS 

1.1 METODOLOXÍA 

1.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

1.3 OBXECTIVOS. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

COMPETENCIAS CLAVE. MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCIÓN 

1. Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúe unha medida de atención á diversidade 
que se pode desenvolver a partir do segundo curso da educación secundaria obrigatoria, segundo o procede-
mento establecido pola consellería con competencias en materia de educación. 
 
2. Nos devanditos programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da organización de contidos, ac-
tividades prácticas e, de ser o caso, de materias diferentes ás establecidas con carácter xeral, coa finalidade de 
que os alumnos e as alumnas poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en 
educación secundaria obrigatoria. 
 
3. Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo. 
O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais a incorporación a un programa 
de mellora da aprendizaxe e do rendemento dos/das 
alumnos/as que repetisen cando menos un curso en calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro curso de 
educación secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao segundo curso, ou que logo de 
cursar o segundo curso non estean en condicións de promoción ao terceiro. O programa desenvolverase 
ao longo dos cursos segundo e terceiro no primeiro suposto, ou só en terceiro curso no segundo suposto. 
 
4. Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos e 
das materias e as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos da etapa e a adquisición das com-
petencias que permitan ao alumnado a promoción a cuarto curso ao finalizar o programa, e obter o título de 
graduado en educación secundaria obrigatoria. 
Ademais, potenciarase a acción titorial como recurso educativo que poida contribuír dun xeito especial a 
emendar as dificultades de aprendizaxe e a atender ás necesidades educativas do alumnado. 
 
5. A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terá como 
referente fundamental as competencias e os obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os crite-
rios de avaliación e os estándares 

De aprendizaxe avaliables. 
 
6. A consellería con competencias en materia de educación establecerá a forma de acceso a estes programas, 
así como a súa organización e a súa avaliación. 
En todo caso, a súa incorporación requirirá a avaliación tanto educativa como psicopedagóxica, a través de in-
forme do equipo docente e do ditame emitido polo Departamento de Orientación,e realizarase despois de oí-
dos/as os/as propios/as 

alumnos/as, e os seus país ou as súas nais ou titores/as legais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. . CONTIDOS ESPECÍFICOS 

1.1 METODOLOXÍA 

 ¦ Programación dun proceso organizativo de aula baseada na aprendizaxe cooperativa e participativa, 

así como tamén no  traballo individual. 

 ¦ Organización dun proceso de autoavaliación da aprendizaxe. 

 ¦ Plans de recuperación. 

 ¦ Inclusión na programación do plan lector do centro e participación do alumnado nas actividades de 
dinamización lectora que organiza o grupo de traballo do proxecto lector do instituto e a biblioteca. 

 ¦ Asistencia do alumnado ás actividades complementarias e extraescolares que organiza o 
departamento: teatro, charlas con escritores, faladoiros literarios, certames e concursos,… 

 ¦ Achegamento á contorna cultural e social. 

 

1.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

1.3 OBXECTIVOS. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. COMPETENCIAS 

CLAVE. MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

MATERIA : ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

CURSO: 2º ESO PMAR 1ª AVALIACIÓN                                          ANO ACADÉMICO: 2022-2023 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS: 1- Recoñecemento de substantivos en galego e castelán. 2- Sinonimia e polisemia. 3- Formación de 

adxectivos a partir de substantivos. 4- Sons e letras en galego e castelán. 5- A sílaba. Ditongos, tritongos e 

hiatos. 6- Extraer información, interpretar e valorar textos narrativos. 7- A diversidade lingüística. 8- A literatura 

como forma de comunicación. 9- A orixe da literatura: epopeas eº cosmogonías. 10- O verso e a prosa como 

formas de expresión. 11- Os xéneros literarios: a lírica, a narrativa, o teatro e outros textos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Recoñecer os substantivos. 2- Agrupar palabras en sinónimos. 3- Escribir 

textos narrativos. 4- Ler, comprender interpretar e valorar textos narrativos. 5- Entender a diferenza entre son e 

sílaba. 6- Analizar distintos contextos nos que aparecen ditongos, tritongos ou hiatos. 7- Comprender as 

características que definen a literatura como sistema de comunicación. 8- Apreciar o valor estético dos textos 

literarios. 9- Entender o sentido dos primeiros textos literarios. 10- Diferenciar as formas de expresión en textos 

literarios de calquera xénero. 11- Comprender as características que definen os distintos xéneros literarios. 12- 

Analizar trazos característicos de textos literarios. 13- Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos 

doutras obras. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Identifica e analiza os substantivos dun texto. 2- Aprende o 

significado de palabras novas. 3- Recoñece a relación de sinonimia entre un grupo de palabras. 4- Escribe 

textos ortográfica e gramaticalmente correctos e adecuados á situación comunicativa. 5- Distingue sons de 

letras, ditongos, tritongos e hiatos. 6- Realiza lectura exploratoria dun texto e comprende o seu sentido global. 

7- Forma adxectivos a partir de substantivos utilizando sufixos. 8- Extrae información dun texto narrativo, 

interpreta o seu sentido e analiza e valora a súa forma e o seu contido. 9- Comprende e valora distintos textos 



 

literarios. 10- Acode a diversas fontes (dicionarios, páxinas web etc.) para documentarse sobre a información 

que se pide. 11- Coñece os elementos da literatura como forma de comunicación. 12- Identifica a forma de 

expresión empregada polos textos literarios. 13- Recoñece os trazos polos que un texto pertence a un 

determinado xénero literario. 14- Analiza recursos literarios dos textos. 

 

 

TEMA 2:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS: 1- Recoñecemento de adxectivos en galego e castelán. 2- Sinonimia e antonimia. 3- Uso correcto 

de b. 4- Casos especiais de acentuación en lingua galega. 5- As linguas da Península Ibérica. 6- A descrición: a 

súa interpretación e valoración. 7- Características xerais da lírica. 8- Temas e conceptos líricos. 9- Tipos de 

textos líricos. 10- Elementos fundamentais para a análise dun texto lírico e a súa relación con outras artes. 11- 

Autores destacados e obras representativas da lírica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Recoñecer os adxectivos dun texto e explicar os seus valores expresivos. 2- 

Aprender o significado de palabras novas, das súas antónimos e sinónimos e utilizalas ao escribir unha 

descrición. 3- Utiliza correctamente a grafía b en palabras de uso habitual. 4- Escribir textos ortográfica e 

gramaticalmente correctos e con léxico preciso. 5- Extraer información, interpretar o sentido e valorar a forma 

e o contido dun texto descritivo. 6- Aprender as características xerais da lírica. 7- Repasar aspectos da linguaxe 

literaria. 8- Comprender e valorar a linguaxe da lírica e algúns textos representativos deste xénero. 9- 

Comprender e valorar os diferentes temas e as formas dos textos líricos. 10- Comprender e valorar as relacións 

dos textos líricos con outras artes. 11- Crear composicións líricas a partir de modelos. 12- Analizar textos líricos. 

13- Investigar sobre algúns autores e obras representativos da lírica. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Recoñece os adxectivos dun texto e explica os seus valores 

expresivos. 2- Aprende o significado de palabras novas, das súas antónimos e sinónimos e utilízaas ao escribir 

unha descrición. 3- Utiliza correctamente a grafía b en palabras de uso habitual. 4- Utiliza correctamente a 

acentuación en galego. 5- Comprende e valora a importancia das distintas linguas da Península Ibérica. 6- 

Escribe textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico preciso. 7- Extrae información, interpreta o 

sentido e valora a forma e o contido dun texto descritivo. 8- Aprende as características xerais da lírica. 9- 

Comprende e valora a linguaxe da lírica e algúns textos representativos deste xénero. 10- Analiza textos líricos. 

11- Investiga sobre autores e obras representativas da lírica. 
 

 

TEMA 3:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS: 1- Conceptos básicos sobre o estudo da poboación. 2- A poboación española: dinámica, evolución 

e distribución. Movementos migratorios. 3- A organización territorial de España: poboación rural e urbana. 4- 

Problemas medioambientais. Paisaxes naturais españois. 5- As cidades españolas: historia e características. 6- 

Problemas medioambientais da cidade. 7- A poboación europea: evolución, distribución e movementos 

migratorios. 8- Organización territorial de Europa. 9- Importancia actual dos medios de transporte. 10- O 

mundo actual: a riqueza da diversidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Coñecer as características da poboación mundial, europea e española. 2- 

Entender a dinámica, evolución e distribución da poboación española. 3- Entender os movementos migratorios 

e as súas causas no caso español. 4- Analizar o desenvolvemento urbano e os seus problemas. 5- Coñecer a 

historia e as características das cidades españolas. 6- Coñecer as principais cidades europeas e españolas e as 

súas estruturas. 7- Analizar a poboación europea na súa evolución, distribución e movementos migratorios. 8- 

Coñecer a organización territorial de Europa. 9- Valorar a importancia actual dos medios de transporte. 10- 

Comprender a diversidade do mundo actual e valorala na súa xusta medida. 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Coñece a poboación do mundo e sitúa as áreas máis poboadas. 

2- Coñece a poboación de Europa e España e sitúa as cidades con máis poboación. 3- Busca información sobre 

algunha cidade española e coñece a súa planta. 4- Busca información sobre a cidade de Ourense e analiza a súa 

problemática. 5- Recoñece e entende os problemas da cidade actual. 6- Analiza a poboación europea na súa 

evolución, distribución e movementos migratorios. 7- Coñece a organización territorial de Europa. 8- Valora a 

importancia actual dos medios de transporte. 9- Comprende a diversidade do mundo actual e valorala na súa 

xusta medida. 
 

 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

Cadernos, realización de guías de lecturas, actividades e exercicios propostos en clase, 

exposicións orais, traballos escritos orais ou colectivos. 

. EXAMES: Realizarase un mínimo de dous exames, sendo opcional a posibilidade de realizar 

outros, dependendo da valoración que o profesor faga das características do alumnado.  

   EXAME 1:  

    DATA APROXIMADA: Finais de outubro de 2022 

    CONTIDOS E ESTRUTURA: 

  - Contidos do Tema 1 e do Tema 3. 

  - O 50 % das preguntas serán de tipo práctico; o outro 50%, teórico. 

  - O 70 % do exame será das materias de Lingua Galega (35%) e de Lingua   

    Castelá (35%); as probas terán unha parte lingüística e unha literaria. 

                O restante 30%, de Xeografía e Historia. 

  - A valoración numérica total do exame non esixirá un mínimo de puntuación de  

  cadansúa materia. 

     

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: finais de novembro de 2022 
CONTIDOS E ESTRUTURA: 

  - Contidos do Tema 2 e do Tema 3. 

  - O 50 % das preguntas serán de tipo práctico; o outro 50%, teórico. 

  - O 70 % do exame será das materias de Lingua Galega (35%) e de Lingua   

    Castelá (35%); as probas terán unha parte lingüística e unha literaria. 

                O restante 30%, de Xeografía e Historia. 

  - A valoración numérica total do exame non esixirá un mínimo de puntuación de  

  cadansúa materia. 

      

 



 

. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Caderno e traballo de aula: ata un 20%; lecturas: ata un 15%; exames: ata un 65% 

 

. NOTA DE COÑECEMENTOS:  

Traballo diario: 35%  

Exames: 65%  

 

. NOTA DE AVALIACIÓN:  

Coñecementos: Lectura: 15% (1,5 puntos). Caderno e traballo de aula: 20% (2 puntos). Exames: 

65% (6,5 puntos). Penalizarase cada falta de ortografía cun 0,1 ata un máximo de 1 punto. 

 

. RECUPERACIÓN: 

Farase un exame de recuperación de cada avaliación. Valorarase o traballo diario e a superación 

dos exames posteriores 
 

 

. NOTA FINAL: A cualificación final corresponderase coa nota media das tres avaliacións. 

Rematada a terceira avaliación e ata a avaliación final, haberá probas para superar ou mellorar a 

cualificación final (sexa de suspenso ou de aprobado). 

 

ASIGNATURA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

CURSO: 2º ESO PMAR AVALIACIÓN: 2ª AVAL ANO ACADÉMICO: 2022-2023 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS: 1- Os determinantes. 2- Palabras polisémicas. 3- Uso de maiúsculas. 4- Uso correcto da letra v. 5- 

Características xerais da narrativa. 6- Temas e formas dos textos narrativos: epopea, novela e conto. 7- Os 

textos narrativos en prosa e en verso. 8- Narración, descrición e diálogo nos textos narrativos. 9- Espazo e 

tempo na novela. 10- Elementos fundamentais para a análise dun texto narrativo. 11- Relación da narrativa con 

outras artes. 12- Autores destacados e obras representativas da narrativa. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar e clasificar os determinantes dun texto. 2- Recoñecer nun 

dicionario palabras polisémicas. 3- Usar correctamente a letra v. 4- Usar correctamente as maiúsculas. 5- 

Aprender as características xerais da narrativa. 6- Comprender e valorar os elementos da narrativa. 7- 

Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 8- Distinguir narración, descrición e diálogo 

nun fragmento narrativo. 9- Comprender e valorar temas e formas dos textos narrativos. 10- Comprender e 

valorar as relacións dos textos narrativos con outras artes. 11- Crear composicións narrativas a partir de 

modelos. 12- Analizar e comentar textos narrativos a partir dunhas pautas dadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Identifica e clasifica os determinantes dun texto. 2- Recoñece 

nun dicionario palabras polisémicas. 3- Practica o uso correcto do v e das maiúsculas en galego e castelán. 4- 

Aprende as características xerais da narrativa. 5- Comprende e valora os elementos básicos da narrativa. 6- 

Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 7- Distingue narración, descrición e diálogo 

nun fragmento narrativo. 8- Comprende e valora os diferentes temas e as diferentes formas dos textos 

narrativos. 9- Analiza e comenta textos narrativos a partir dunhas pautas dadas. 



 

 

TEMA 2:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS: 1- Os Pronomes. 2- Pronomes persoais. 3- Uso da letra h. 4- Uso de punto, coma e punto e coma. 

5- O esquema: características xerais. 6- O teatro: temas e formas. 7- O galego hoxe. A valoración social das 

linguas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar e clasificar os pronomes dun texto. 2- Recoñecer nun dicionario 

palabras polisémicas. 3- Usar correctamente a letra h. 4- Usar correctamente signos de puntuación. 5- 

Aprender as características xerais do teatro. 6- Comprender e valorar os elementos do teatro. 7- Identificar 

textos teatrais escritos tanto en prosa como en verso. 8- Comprender e valorar temas e formas dos textos 

teatrais. 9- Comprender e valorar as relacións dos textos teatrais con outras artes. 10- Analizar e comentar 

textos teatrais a partir dunhas pautas dadas. 11- Valorar a importancia de linguas. 12- Comprender e valorar a 

situación da lingua galega hoxe. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Recoñece os pronomes dun texto e explica os seus valores 

expresivos. 2- Aprende o significado de palabras novas, das súas antónimos e sinónimos e utilízaas ao escribir 

un texto. 3- Utiliza correctamente a grafía h en palabras de uso habitual. 4- Utiliza correctamente a acentuación 

en galego. 5- Comprende e valora a importancia das distintas linguas da Península Ibérica. 6- Escribe textos 

ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico preciso. 7- Extrae información, interpreta o sentido e 

valora a forma e o contido dun texto descritivo. 8- Aprende as características xerais do teatro. 9- Comprende e 

valora a linguaxe do teatro e algúns textos representativos deste xénero. 10- Analiza textos teatrais. 11- 

Investiga sobre autores e obras representativas do teatro. 

 
TEMA 3:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS: 1- A Prehistoria. 2- A civilización mesopotámica. 3- Exipto. 4- Grecia e a súa civilización. 5- A arte e 

a cultura en Grecia. 6- Roma: as súas orixes. 7- Roma: a República. 8- Roma: O Imperio. 9- Civilización e 

expansión romanas. 10- A Hispania romana. 11- A arte romana. 12- A caída do Imperio Romano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Coñecer as distintas etapas da chamada Prehistoria e os primeiros pasos do 

homo sapiens. 2- Identificar as características básicas da civilización mesopotámica e a súa arte. 3- Coñecer e 

valorar a achega de Exipto á civilización. 4- Identificar as características básicas da civilización grega. 5- Valorar a 

arte e a cultura en Grecia. 6- Coñecer as orixes da civilización romana. 7- Entender a importancia da República 

de Roma. 8- Valorar a achega da civilización romana. 9- Entender a expansión do Imperio Romano. 10- Valorar 

e entender a arte romana. 11- Comprender a importancia da civilización romana na Hispania. 12- Comprender 

a importancia da caída do Imperio Romano na formación de Europa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Coñece as distintas etapas de Prehistoria e os primeiros pasos 

do homo sapiens. 2- Identifica as características básicas da civilización mesopotámica e a súa arte. 3- Coñece e 

sinala as características básicas da civilización exipcia e a súa achega á historia mundial. 4- Identifica as 

características básicas da civilización grega. 5- Sinala en mapas o territorio da civilización grega. 6- Coñece as 

orixes da civilización romana e a súa expansión pola península itálica. 7- Busca en mapas as zonas que ocupa a 

República Romana. 8- Valora a achega da civilización romana. 9- Sinala nun mapa a expansión do Imperio 

Romano ao longo da historia. 10- Coñece a importancia da civilización romana na Hispania e sinálaa nun mapa. 

11- Valora e entende a importancia da caída do Imperio Romano na formación de Europa. 

 

 

 



 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

Cadernos, realización de guías de lecturas, actividades e exercicios propostos en clase, 

exposicións orais, traballos escritos orais ou colectivos. 

. EXAMES: Realizarase un mínimo de dous exames, sendo opcional a posibilidade de realizar 

outros, dependendo da valoración que o profesor faga das características do alumnado.  

   EXAME 1:  

    DATA APROXIMADA: Finais de xaneiro de 2023 
    CONTIDOS E ESTRUTURA: 

  - Contidos do Tema 1 e do Tema 3. 

  - O 50 % das preguntas serán de tipo práctico; o outro 50%, teórico. 

  - O 70 % do exame será das materias de Lingua Galega (35%) e de  Lingua  Castelá (35%); 

as probas terán unha parte lingüística e  unha literaria. 

                O restante 30%, de Xeografía e Historia. 

  - A valoración numérica total do exame non esixirá un mínimo de      

puntuación de cadansúa materia. 

      

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: finais de febreiro ou principios de marzo de     

 2023 
CONTIDOS E ESTRUTURA: 

   

  - Contidos do Tema 2 e do Tema 3. 

   - O 50 % das preguntas serán de tipo práctico; o outro 50%,         

teórico. 

   - O 70 % do exame será das materias de Lingua Galega (35%)      

e de Lingua Castelá (35%); as probas terán unha parte lingüística e unha  literaria. 

                          O restante 30%, de Xeografía e Historia. 

  - A valoración numérica total do exame non esixirá un mínimo de puntuación de 

cadansúa materia. 

      

 

. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Caderno e traballo de aula: ata un 20%; lecturas: ata un 15%; exames: ata un 65% 

 

 



 

. NOTA DE COÑECEMENTOS:  

Traballo diario: 35%  

Exames.: 65%  

 

. NOTA DE AVALIACIÓN:  

Coñecementos: Lectura: 15% (1,5 puntos). Caderno e traballo de aula: 20% (2 puntos). Exames: 

65% (6,5 puntos). Penalizarse cada falta de ortografía cun 0,1 ata un máximo de 1 punto. 

 

. RECUPERACIÓN: 

Farase un exame de recuperación de cada avaliación. Valorarase o traballo diario e a superación 

dos exames posteriores 

 

 

NOTA FINAL: A cualificación final corresponderase coa nota media das tres avaliacións. Rematada a terceira 

avaliación e ata a avaliación final, haberá probas para superar ou mellorar a cualificación final (sexa de 

suspenso ou de aprobado). 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

CURSO: 2º ESO PMAR 3ª AVALIACIÓN: ANO ACADÉMICO: 2022-2023 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS:  

1. Textos expositivos 2. Os verbos: formas persoais e non persoais 3. Tempos verbaiss4. O verbo núcleo do 

predicado 5. Uso das grafías g, gu, gü, j 6. Uso de dous puntos, puntos suspensivos, comillas e guiones 

7. O resumo: características xerais  8. Outros tipos de textos: temas e formas 9. Normalización e 

normativización 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. Identificar e clasificar os verbos dun texto.2. Recoñecer nun dicionario palabras polisémicas e sinónimas. 

3. Usar correctamente as grafías g, gu, gü, j. 4. Usar correctamente signos de puntuación. 5. Aprender as 

características xerais do resumo. 6. Comprender e valorar os elementos doutros textos 7. Identificar outros 

textos escritos tanto en prosa como en verso. 8. Comprender e valorar temas e formas doutros textos. 

9. Valorar a importancia de linguas.10. Comprender e valorar o proceso de normalización e normativización 

que se dá nas linguas, sobre todo o caso da lingua galega. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

1. Identifica e analiza textos expositivos.2. Recoñece os verbos dun texto e explica os seus valores expresivos. 

3. Aprende o significado de palabras novas, das súas antónimos e sinónimos e utilízaas ao escribir unha 

descrición.4. Utiliza correctamente as grafías g, gu, gü, j en palabras de uso habitual.5. Utiliza correctamente a 

acentuación en galego.6. Comprende e valora o proceso de normalización e normativización que se dá nas 

linguas, sobre todo o caso da lingua galega.7. Escribe textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con 

léxico preciso. 

 



 

 

TEMA 2:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS:  

1. Os adverbios 2. As locucións adverbiais 3. Preposiciones e conxuncións 4. Uso da letra x 5. Nocións básicas 

da historia da literatura: da antigüidade ata o século XX 6. Os préstamos lingüísticos  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. Identificar e clasificar os adverbios e as locucións adverbiais dun texto. 2. Identificar e clasificar as 

preposiciones e conjunciones dun texto 3. Recoñecer nun dicionario palabras polisémicas e sinónimas. 

4. Usar correctamente a letra x. 5. Usar correctamente signos de puntuación. 6. Comprender e valorar as 

nocións básicas da historia da literatura: da antigüidade ata o século XX 7. Identificar textos escritos tanto en 

prosa como en verso. 8. Comprender e valorar temas e formas de textos literarios.9. Interpretar a importancia 

dos préstamos lingüísticos.10. Valorar a importancia de linguas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

1. Recoñece os adverbios e as locucións adverbiais dun texto e explica os seus valores expresivos.2. Recoñece 

preposicións e conjuncións nun texto e explica os seus valores.3. Aprende o significado de palabras novas, das 

súas antónimos e sinónimos e utilízaas ao escribir unha descrición.4. Utiliza correctamente a grafía x en 

palabras de uso habitual.5. Utiliza correctamente a acentuación en galego e castelán.6. Comprende e valora as 

nocións básicas da historia da literatura: da antigüidade ata o século XX.7. Interpreta a importancia dos 

préstamos lingüísticos8. Escribe textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico preciso. 

 

TEMA 3:  

DURACIÓN APROXIMADA: 30 horas 

CONTIDOS:  

1. As orixes de Europa.2. O Imperio Bizantino e a súa cultura.3. Os visigodos.4. Nacemento e expansión do 

Islam.5. O Imperio carolingio.6. A arte prerrománico.7. O feudalismo: Sociedade e economía.8. Conquista da 

Península polos musulmáns.9. Sociedade e economía do Al-Andalus.10. A arte islámica.11. Os reinos cristiáns 

peninsulares.12. A Reconquista.13. Novas ordes monásticas na Igrexa.14. Arte románica15. O rexurdir das 

cidades e o comercio. A vida na Baixa Idade Media.16. O nacemento das universidades 17. Castilla e Aragón na 

Baixa Idade Media.18. As institucións medievais 19. Europa na Idade Media 20. A crise do século XIV 21. A arte 

gótica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. Coñecer a importancia dos distintos cambios que se producen na Idade Media en Europa.2. Valorar a 

importancia do Imperio Bizantino e a súa cultura.3. Comprender a achega dos visigodos na formación da 

España medieval.4. Sinalar e valorar o nacemento e expansión do Islam e a súa influencia no mundo. 

5. Entender as características básicas que conforman o Imperio carolingio.6. Valorar a arte prerrománico. 

7. Coñecer e analizar a sociedade e a economía do feudalismo.8. Valorar a importancia da conquista da 

Península polos musulmáns.9. Coñecer e analizar a sociedade e a economía do A o-Andalus.10. Apreciar a arte 

islámica.11. Analizar o período da Reconquista e o nacemento e desenvolvemento dos reinos cristiáns 

peninsulares.12. Valorar a aparición de novas ordes monásticas na Igrexa.13. Entender a importancia do 

rexurdir das cidades e o comercio na Baixa Idade Media.14. Valorar a importancia do nacemento das 

universidades.15. Analizar a situación de Castilla e Aragón na Baixa Idade Media.16. Comprender o 

funcionamento das institucións medievais.17. Coñecer a situación de Europa na Baixa Idade Media. 

18. Analizar e valorar a crise do século XIV. 

19. Apreciar a arte gótica. 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

1. Sinala os distintos cambios que se producen na Idade Media en Europa e a súa importancia.2. Valora a 

importancia do Imperio Bizantino e a súa cultura.3. Comprende a achega dos visigodos na formación da España 

medieval.4. Sinala en mapas o nacemento e a expansión do Islam.5. Valora a arte prerrománica. 

6. Coñece e analiza a sociedade e a economía do feudalismo.7. Valora a importancia da conquista da Península 

polos musulmáns e sinala nun mapa a súa expansión.8. Coñece e entende a sociedade e a economía do Al-

Andalus.9. Aprecia a arte islámica buscando exemplos en Internet.10. Marca nun mapa o período da 

Reconquista e o nacemento e desenvolvemento dos reinos cristiáns peninsulares.11. Valora a aparición de 

novas ordes monásticas na Igrexa.12. Entende a importancia do rexurdir das cidades e o comercio na Baixa 

Idade Media.13. Sinala nun mapa a situación das primeiras universidades e valora a súa importancia. 

14. Analiza a situación de Castilla e Aragón na Baixa Idade Media.15. Comprende o funcionamento das 

institucións medievais.16. Coñece e valora os cambios que se produciron en Europa na Baixa Idade Media e a 

raíz da crise do século XIV.17. Valora e aprecia a arte gótica. 
B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

Cadernos, realización de guías de lecturas, actividades e exercicios propostos en clase, 

exposicións orais, traballos escritos orais ou colectivos. 

. EXAMES: Realizarase un mínimo de dous exames, sendo opcional a posibilidade de realizar 

outros, dependendo da valoración que o profesor faga das características do alumnado.  
   EXAME 1:  

    DATA APROXIMADA: segunda quincena de abril de 2023 

    CONTIDOS E ESTRUTURA: 

  - Contidos do Tema 1 e do Tema 3. 

  - O 50 % das preguntas serán de tipo práctico; o outro 50%, teórico. 

  - O 70 % do exame será das materias de Lingua Galega (35%) e de      Lingua 

Castelá (35%); as probas terán unha parte lingüística e                unha literaria. 

                O restante 30%, de Xeografía e Historia. 

  - A valoración numérica total do exame non esixirá un mínimo de                 

puntuación de cadansúa materia. 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: segunda quincena de maio de 2023 
CONTIDOS E ESTRUTURA: 

   

 - Contidos do Tema 2 e do Tema 3. 

  - O 50 % das preguntas serán de tipo práctico; o outro 50%, teórico. 

  - O 70 % do exame será das materias de Lingua Galega (35%) e de  Lingua Castelá (35%); 

as probas terán unha parte lingüística e unha literaria. 

                O restante 30%, de Xeografía e Historia. 



 

- A valoración numérica total do exame non esixirá un mínimo de puntuación de cadansúa 

materia. 

 

  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

  Caderno e traballo de aula: ata un 20%; lecturas: ata un 15%; exames: ata un 65% 

 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:  

Traballo diario: 35%  

Exames.: 65%  

 

 NOTA DE AVALIACIÓN:  

Coñecementos: Lectura: 15% (1,5 puntos). Caderno e traballo de aula: 20% (2 puntos). Exames: 

65% (6,5 puntos). Penalizarase cada falta de ortografía cun 0,1 ata un máximo de 1 punto. 

 

 RECUPERACIÓN: 

Farase un exame de recuperación de cada avaliación. Valorarase o traballo diario e a superación 

dos exames posteriores 

 

 

NOTA FINAL: A cualificación final corresponderase coa nota media das tres avaliacións. 

Rematada a terceira avaliación e ata a avaliación final, haberá probas para superar ou mellorar a 

cualificación final (sexa de suspenso ou de aprobado). 

 

MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

1. Proporcionar un plan de traballo ao principio de cada unidade. 

2. Expór situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos…)3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións 

reais ou coa súa funcionalidade.   

4. Informar sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas. 

5. Relacionar os contidos e as actividades cos intereses do alumnado. 

6. Estimular a participación activa dos estudantes en clase. 

7. Promover a reflexión dos temas tratados. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

4º ESO 

1. . CONTIDOS ESPECÍFICOS 

1.1 METODOLOXÍA 

1.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

1.3 OBXECTIVOS. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

COMPETENCIAS CLAVE. MÍNIMOS ESIXIBLES 

2. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

1.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO, CONTROL E 

AVALIACIÓN 

2. 1. COÑECEMENTOS 

2.1.1. Probas escritas estandarizadas (EXAMES) 

2.1.2 Probas de control da lectura obrigatoria (LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA) 

2.2 COMPORTAMENTO, ACTITUDE E TRABALLO DIARIO 

2.3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

2.4 VALORACIÓN DA ORALIDADE 

1.3. RECUPERACIÓN 

1.4. NOTA FINAL 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

3.1. PROXECTO 

                    3.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

4.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

5.1. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

5.2. PROGRAMA DE REFORZO E PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

5.3.ALUMNOS PENDENTES NA MATERIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

1. CONTIDOS ESPECÍFICOS 

1.1 METODOLOXÍA 



 

Na ESO, a materia de Lingua Galega e Literatura busca profundar nos coñecementos xa adquiridos durante a 

Educación Primaria. Igualmente, pretende favorecer as competencias que lle permitan ao alumnado escoitar, 

falar, ler e escribir con adecuación, corrección e creatividade. Por iso a metodoloxía didáctica será 

nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como 

o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e a prendizaxe do 

currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do coñecemento, vehículo para as 

relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de 

lingua galega e literatura, seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

 

1. A metodoloxía será dinámica e participativa. Así fomentarase e primarase a aprendizaxe por 

descubrimento e experiencia que dinamiza o grupo-clase e recorrerase menos ás exposicións maxistrais 

que poden levar á recepción maquinal de contidos que se asimilan sen a máis mínima reflexión. Por 

outra banda consideramos que o traballo individual é preciso en actividades que serven para asentar 

coñecementos concretos (ortografía, gramática.) e tamén noutras que favorecen o autocoñecemento e 

a expresión dos propios sentimentos (expresión da propia opinión, creación de textos de intención 

literaria.) A sociedade actual demanda cada vez máis cidadás e cidadáns e profesionais que saiban 

traballar de modo colaborativo, de aí que se traballe tamén con actividades ideadas para seren resoltas 

en pares, en pequenos grupos ou en gran grupo xunto con outras que implican ao grupo clase. Tamén 

se levan a cabo actividades que admiten outro tipo de agrupamentos segundo o criterio do/da docente. 

Se ben para este mester é necesario dispor de aulas amplas ou cun número non excesivo de alumnos, o 

que non adoita acontecer no noso centro. 

 

2. Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que faga 

do texto a unidade fundamental que favoreza o emprego do idioma, tanto oralmente como por escrito, 

en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e estratexias lingüísticas deben ser 

obxecto de especial atención sen por iso rexeitar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin 

renunciar ao dominio das normas e usos gramaticais. Isto lévanos á aprendizaxe a través das 

competencias, isto é, do saber facer non só do saber; tal como se recolle na LOMCE e como 

recomendan as directrices educativas da Unión Europea. 

 

3. As principais apostas a nivel educativo da Unión Europea son o reforzo de programas que faciliten a 

aprendizaxe ao longo de toda a vida e o paso da adquisición de conceptos (saber) á adquisición de 

competencias (saber facer). Esta aprendizaxe ao longo de toda a vida está intimamente relacionada coa posta 

no punto de mira das competencias clave. Aprender durante todo o noso periplo vital significa estarmos 

dispostos/as a nos adaptarmos a novos modelos de aprendizaxe e a novos coñecementos en función das nosas 

necesidades persoais, sociais, laborais , xa que a aprendizaxe das competencias –nomeadamente da 

lingüística– será constante ao longo de todo o noso quefacer. 

4. Integrar nas unidades ferramentas TIC, a través de actividades que obriguen á busca e ao 

procesamento de información a través de internet e doutras fontes documentais utilizando tanto 

medios audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, análise 

e interpretación da información e axudándolle a  desenvolver a súa capacidade crítica con respecto a 

ela, dado que a sociedade actual require a capacidade de enfrontarse a unha grande cantidade de 

información. 



 

 

5. Traballar de maneira coordinada co profesorado de cada grupo, co obxecto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar do proceso educativo. 

 

Estas liñas metodolóxicas xerais, coincidentes co que se enuncia no Decreto, concrétanse en estratexias, 

medidas e accións coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos de cada 

etapa. Achegamos a continuación unha relación esquemática –non exhaustiva- que dá conta dalgunhas desas 

estratexias, medidas e accións: 

 

- Actividades diversificadas e organizadas por niveis de dificultade de modo que fomenten a autonomía dos 

alumnos e estimulen a iniciativa persoal. 

- Actividades que impliquen participación, tanto a nivel individual como en parella ou en grupo reducido, de 

xeito que favorezan o intercambio respectuoso de ideas e o espírito crítico e cooperativo. 

- Aprendizaxe cooperativa, tanto en actividades dos propios libros de texto coma en proxectos específicos que 

o profesorado propón, este tipo de aprendizaxe permite ao alumnado traballar máis dunha competencia ao 

mesmo tempo. En todos os casos, estes traballos deben ser pautados polo docente, tanto para a súa 

elaboración como para a presentación dos mesmos. 

- Aprendizaxe-investigación fóra da aula que favorece a iniciativa emprendedora e aproxima o alumnado á 

realidade social e cultural da súa contorna. 

- Atención necesaria e específica á oralidade dado o perfil sociolingüístico do alumnado que, ademais, non 

percibe esta competencia como un dos aspectos fundamentais da materia. 

- Modelo discursivo e expositivo combinado co modelo máis experimental: exemplos cotiáns, actividades 

prácticas e experienciais, descubertas a partir dos textos. 

 

- Fomento da lectura na aula e fóra dela para tentar crear lectores e lectoras competentes e implicados no 

proceso de lectura: textos literarios e non literarios, escritos ou orais. Os libros de lectura deben axeitarse á 

idade dos alumnos e alumnas e na medida do posibles aos seus gustos. 

- Fomento da creatividade (contos, poemas.)  e participación en concursos, revistas ou outros soportes. 

- Promoción da consulta de fontes de información, tanto en medios tradicionais coma aplicando as novas 

tecnoloxías. 

- Emprego de recursos do propio centro (biblioteca escolar, exposicións.) e do seu entorno. 

- Mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica cando se detecten dificultades de aprendizaxe. 

- Propiciación de dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación 

das súas propias actividades. 

- Fomento da tolerancia, promovendo un clima civilizado e de respecto nos diálogos, ideas, puntos de vista, 

actitudes, crenzas propias e alleas (educación en valores). 

 

 

 



 

1. 2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

Dado que o manual que imos empregar (Lingua e Literatura 4 ESO, Editorial Obradoiro-Santillana) 

aparece dividido en 12 unidades, a temporalización ideal pasa por impartir catro unidades por trimestre. 

Presentamos un modelo de periodización flexible que calcula un período medio de 6-8 sesións por unidade e 

ter o tempo necesario para impartir contidos, para realizar secuencias de aprendizaxe, para revisar e ampliar 

conceptos e, finalmente, para realizar controis, probas ou avaliacións. 

Resulta bastante difícil ser moito máis precisos na temporalización. En todo caso, o grao de 

cumprimento da programación é un punto que se trata nas reunións de Departamento e aparece recollido nas 

actas. 

Consideramos que os bloques de COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR e máis o bloque 2 

COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR deben traballarse ao longo das tres avaliacións en todos os seus 

estándares de aprendizaxe. Os mínimos esixibles xa aparecen indicados nesta programación, así como a 

metodoloxía e os criterios de avaliación. Do mesmo xeito sucede con algúns estándares do bloque 3 

FUNCIONAMENTO DA LINGUA  e do bloque 5 EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1ª AVALIACIÓN 

 
A.-PROGRAMA 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE XERAIS-BÁSICOS PARA A 1ª AVALIACIÓN 

 

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
 
B1.1.2 Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea 

principal e as secundarias. 

 

B1.4.1 Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto 

oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

 

B1.6.1 Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción 

oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua 

galega. 

 

B1.9.1 Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 

 

B1.9.2 Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

 

B1.11.1 Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións 

dos interlocutores. 

 

B1.11.2 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as 

opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
 
B2.1.1 Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, 
esquemas e mapas conceptuais). 
 
B2.1.3 Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 
 
B2.1.4 Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 
 
B2.4.1 Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 
 
B2.4.4.2 Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 
 
B2.5.2 Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, 
opinión e persuasión. 
 
B2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
 
B2.9.1 Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de 
esquemas e mapas conceptuais). 
 
B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 
 
B2.9.5 Revisa o texto para comprobar que a  organización dos contidos do texto é correcta e que non se cometen 
erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 
 
 
 



 

 
BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
 
B3.6.1 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 
 
B3.7.1 Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 
 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
B5.1.1 Identifica os distintos períodos e xeracións da Literatura Galega de 1916 ata a 

actualidade. 
 
B5.1.2 Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade 
sinalando os seus principais trazos característicos. 
 
B5.2.2 Le autonomamente obras ou textos representativas da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade, resume o 
seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
 
B5.2.3 Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualidade, sinala 
os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período 
da literatura galega correspondente 
 



 

 

TEMA 1:      

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 
CONTIDOS A exposición. A orixe do léxico. O uso das maiúsculas. A poesía das Irmandades. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 1 

 

B3.3.4 Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua 

galega. 

 

B3.9.1 Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e 

os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

 

B3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

 

B4.4.2 Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 

e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

  

 

TEMA 2: 
 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 

CONTIDOS : Xéneros xornalísticos (I). A formación do léxico: palabras patrimoniais e palabras 

cultas. Acentuación de ditongos e tritongos. Acentuación de hiatos. O multilingüismo. As 

linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas. A poesía das vangardas. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 2 
 

B2.5.1 Diferenza os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 

editorial, columna e artigo de opinión. 

 

 B4.1.1 Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo 

e argumenta  cun discurso propio a súa postura. 

 

 B4.2.1 Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

 

B4.2.2 Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 

 

B4.3.1 Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 
 

 



 

TEMA 3: 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 

CONTIDOS: A  argumentación.  Préstamos  e  estranxeirismos  na  lingua  galega.  O acento 
diacrítico.  A  valoración  social  das  linguas: o  prestixio  dos  idiomas  e os prexuízos 
lingüísticos . A prosa da época das Irmandades. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 3 

                    

B2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativo 

 

B2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

 

B4.6.1 Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e 

rebáteos cunha argumentación axeitada. 

 

B4.6.2 Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e 

rebáteos con argumentos. 

 

TEMA 4: 
 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 
 

CONTIDOS : Xéneros xornalísticos (II). O léxico: os calcos lingüísticos. A coma (,) e o punto e 
coma (;).A prosa da época das Irmandades 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  TEMA 4 
 
 

B2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, 
opinión e persuasión 
 
B2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación (anuncios) 
 
B2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos 
medios de comunicación 
 
B 2.7.2 . Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de 
comunicación con especial atención á publicidade.
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B.-AVALIACIÓN 
 
INSTRUMENTOS: 

 
     DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO : 
    

    Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis ,exposicións para comprobar se se acadaron os   estándares de 

aprendizaxe básicos que se sinalan para cada tema e para o conxunto da avaliación. 

    
    EXAMES:   
 
O exame, como produción escrita debe atender a adecuación , planificación redacción e revisión da escrita final. Así 

mesmo pretendemos que o alumno/ a comprenda que os coñecementos lingüísticos  serven de base para o seu uso 

correcto da lingua oral e escrita , afastándose da pretensión de utilizalos como fin en si mesmo. 

A tal efecto na realización das probas / exames unha parte da puntuación ( ata 1 punto ) corresponderá á aplicación 

dos seguintes estándares : LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é 

correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación ▪ LGB3.6.1. Aplica 

correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. Para a valoración 

destes estándares o alumno/a deberá demostrar as destrezas que recollen tales estándares  mediante o 

desenvolvemento da exposición escrita ben sexa dunha cuestión referida a algún contido teórico ou dun comentario 

textual que se solicite na citada proba.Non se considerará o outorgamento do punto antedito se non se desenvolven as 

citadas cuestións pois non se darían os requisitos recollidos en tales estándares e polo tanto a puntuación dese 

apartado sería dun 0. A criterio do profesor poderase facer un ou dous exames. 

 
EXAME 1  : 

 
DATA APROXIMADA: Segunda quincena de outubro 

 
CONTIDOS E ESTRUTURA: 

 
TEMAS 1 e 2.     Equilibrio teoría e práctica. 

 
 
 

EXAME 2: 
 

DATA APROXIMADA: Segunda quincena de novembro 
 

CONTIDOS E ESTRUTURA: 
 

Temas 3 e 4, ( vid. o sinalado para os temas 1 e 2). 

 

                   EXAME 3: LIBRO DE LECTURA 

Castelao.- Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete .Ed. Galaxia 
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CONTIDOS E ESTRUTURA: 

Resumo, comentario, valoración control de lectura e preguntas sobre os elementos que 

interveñen no texto narrativo de creación literaria (tempo, personaxes, punto de vista, 

espazo,temática).A criterio do profesor poderá substituírse o exame do libro por un 

traballo relacionado co libro de lectura. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
  NOTA DE COÑECEMENTOS 

 
Traballo diario:   10      % 

 
Exames…….:      90      % 

 

NOTA DE AVALIACIÓN: 
 
Coñecementos:   
 
 O 90% dos Exames vaise distribuír do seguinte modo: 

                        

                        - 10% (1punto) para o libro de lectura.( a criterio do profesor poderá substituírse por un traballo ) 

                        

                        - 80% (8 puntos) para os exames 
 

                      O 10 % do Traballo diario ( 1 punto) virá determinado por chamadas de clase, traballos recollidos, 

control oral, actitude ante a materia 
 

 
 

RECUPERACIÓN: 

 
A criterio do profesor/a  poderase facer mediante un exame de toda a materia da avaliación con posterioridade á 

entrega de notas de cada avaliación  ou cun exame  a final de curso. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo que requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou 

provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades 

específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou 

por condicións persoais ou de historia escolar terá unha atención axeitada ás súas particularidades  conforme ó que se 

determine en colaboración co departamento de Orientación do Centro que é quen ten a competencia para  fornecer ó 

profesorado das ferramentas regulamentación e protocolos oficiais 

 En calquera caso,non sendo os alumnos/as con adaptación curricular, os contidos da programación e a distribución 

dos mesmos é para o conxunto dos alumnos/as o establecido na programación de cada trimestre. 

 

 



 

 
 

 

 

 AVALIACIÓN FINAL  

Será a media das tres avaliacións parciais contando as recuperacións. 

Para superar a materia o alumno/a deberá acadar un 5 .  

 

2ª AVALIACIÓN 

 
A.-PROGRAMA 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE XERAIS-BÁSICOS PARA A 2ª AVALIACIÓN 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

B1.1.2 Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 

secundarias. 

B1.4.1 Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal 

ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

 LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

B1.6.1 Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e 

produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

B1.9.1 Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 

B1.9.2 Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

B1.11.1 Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións dos in-

terlocutores. 

B1.11.2 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 

alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1.1 Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 

conceptuais). 

B2.1.3 Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

B2.1.4 Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

B2.4.1 Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

B2.4.2 Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 



 

 
 

 

B2.5.2 Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e per-

suasión. 

B2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos 

nos seus escritos. 

B2.9.1 Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas 

e mapas conceptuais). 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con co-

nectores e outros elementos de cohesión. 

B2.9.5 Revisa o texto para comprobar que a  organización dos contidos do texto é correcta e que non se 

cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de 

partida. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.6.1 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e 

escritos. 

B3.7.1 Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. ▪ 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual. 

BLOQUE 5. EDUCACION LITERARIA 

B5.1.1 Identifica os distintos períodos e xeracións da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.1.2 Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 1916 ata a actuali-

dade sinalando os seus principais trazos característicos 

B5.2.2 Le autonomamente obras ou textos representativas da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade, 

resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

B5.2.3 Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualida-

de, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingü-

ístico do período da literatura galega correspondente. 

TEMA 5:      

       DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

       CONTIDOS   

Os textos científicos. Clases: textos científicos (especializados e textos científicos divulgativos.Canles de 

difusión da divulgación científica.Características dos textos científicos: rexistro formal, distintas formas de 



 

 
 

 

discurso, cita das fontes, ton obxectivo…O léxico dos textos científicos: precisión, uso de abundantes tecni-

cismos, neoloxismos e préstamos, uso de acrónimos e siglas. 

Os dous puntos (:). As comiñas («»). 

O contexto histórico da lingua galega (1936-1976).Fases do desenvolvemento histórico:a represión e o si-

lencio (1936-1949) a lenta recuperación económica (1950-1963)a reclamación social (1964-1976).Os princi-

pais factores de substitución lingüística. 

A resistencia cultural durante o franquismo na Galicia.A actividade cultural dos exiliados galegos. A literatu-

ra galega no exilio: poesía (Luís Seoane e Lorenzo Varela) narrativa (Ramón de Valenzuela, Antón Alonso ríos 

e Silvio Santiago) teatro: culto (Castelao e Luís Seoane) e popular (Daniel Buxán). 

Xustaposición e coordinación.Clases ce conxuncións e tipos de oración ás que dan lugar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 5 

B1.3.1 Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas 

do ámbito académico e elabora un esquema ou resumo. 

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

B1.9.4 Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, 

timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada, posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao 

falar en público. 

B1.9.5 Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar 

unha presentación atractiva e innovadora. 

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoa-

ción inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.3.1 Comprende textos relacionados co ámbito académico, tanto materiais de consulta (dicionarios, glo-

sarios, enciclopedias...), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet. 

B2.3.2 Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en 

distintos soportes. 

B2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos 

nos seus escritos. 

B2.9.4 Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao 

seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 



 

 
 

 

B4.1.3 Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia 

dentro das linguas do mundo no século XXI. 

B4.4.2 Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora 

textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

B4.4.3 Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

B4.4.4 Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

TEMA 6:      

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

CONTIDOS  : 

Comunicación administrativa. A comunicación administrativa: a solicitude ou instancia. 

Os parénteses (()). A raia (--). O guión (-). 

As linguas peninsulares e do Estado español.A realidade lingüística da península ibérica.As linguas do Estado 

español: aragonés, aranés, asturleonés, catalán e éuscaro. O status legal do galego. A  situación legal do 

galego no ensino. 

A poesía de 1936 a 1976 (I) A poesía do período 1936-1976.As liñas poéticas da posguerra.Luís Pimentel 

(1895-1958).A xeración de 1936:Aquilino Iglesia Alvariño (1909-1961)Xosé María Díaz Castro (1914-

1990).Celso Emilio Ferreiro (1912-1979)A Promoción de Enlace: Antón Tovar (1921-2004)Luz Pozo Garza 

(1922-) 

A subordinación.Enlaces subordinantes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 6 

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoa-

ción inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 

(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, 

contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia), comercial 

(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B2.11.1 Produce, respectando as súas características formais e de contido, e tanto en soporte papel como 

dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presenta-

ción, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta ad-

ministrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso adminis-

trativo de reclamación). 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 



 

 
 

 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

B3.3.2 Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

B3.3.3 Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas 

palabras. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os con-

clusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B4.2.1 Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. 

B4.2.2 Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 

TEMA 7:      

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

CONTIDOS  : 

Comunicación laboral (I). A comunicación laboral: o currículo. 

Os puntos suspensivos (…). 

A variación lingüística.A variación sociocultural: nivel culto e nivel vulgar. Outras variedades socioculturais: 

argot e xerga.A variación situacional: rexistro formal e rexistro informal.A variedade estándar da lingua gale-

ga. 

A poesía de 1936 a 1976 (II) A poesía do período 1936-1976.A Xeración das Festas Minervais. Caracteriza-

ción.Principais liñas temáticas dos poetas da Xeración das Festas Minervais.O autores:Uxío Novoneyra 

(1930-1999)Manuel María (1929-2004)Xohana Torres (1931-)Bernardino Graña (1932-)Xosé Luís Méndez 

Ferrín (1938-)A emerxencia dos novísimos: Margarita Ledo, Xesús Rábade Paredes…. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 7 

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoa-

ción inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.2.1 Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá relacio-

nados co ámbito laboral, administrativo e comercial. 

B2 2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 

(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, 

contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia), comercial 

(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 



 

 
 

 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

B3.3.2 Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

B3.3.3 Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas 

palabras. 

B4.1.1 Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argumenta 

cun discurso propio a súa postura. 

B.4.3.4 Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. 

B4.7.1 Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 

B4.7.5 Recoñece as variedades diastráticas e difásicas da lingua galega e describe o influxo da situación so-

ciolingüística nelas. 

TEMA 8:      

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 - 8 sesións. 

 CONTIDOS  : 

Comunicación laboral (II). A comunicación laboral: a carta de presentación.O son B e a grafía b. 

A prosa de 1936 a 1976 (I) A prosa de 1936 a1976.As correntes temáticas da prosa de posguerra.Os auto-

res:Álvaro Cunqueiro (1911-1981)Ánxel Fole (1903-1986) Eduardo Blanco Amor (1897-1979) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 8 

B2 2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 

(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, 

contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia), comercial 

(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

B2.6.1 Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios 

dos medios de comunicación (anuncios). 

B2.9.2 Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

B2.10.1 Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios 

en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

B2.11.1 Produce, respectando as súas características formais e de contido, e tanto en soporte papel como 

dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presenta-

ción, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta ad-

ministrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso adminis-

trativo de reclamación). 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais 

B.4.3.4 Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. 



 

 
 

 

B4.7.5 Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación 

sociolingüística nelas. 

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,exposicións para comprobar o se se acadaron os están-

dares de aprendizaxe básicos que se sinalan para cada tema e para o conxunto da avaliación. 

  . 

O exame, como produción escrita debe atender a adecuación , planificación redacción e revisión da escrita 

final. Así mesmo pretendemos que o alumno/ a comprenda que os coñecementos lingüísticos  serven de 

base para o seu uso correcto da lingua oral e escrita , afastándose da pretensión de utilizalos como fin en si 

mesmo. 

A tal efecto na realización das probas / exames unha parte da puntuación ( ata 1 punto ) corresponderá á ap

licación dos seguintes estándares : LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contido

s do texto é correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación ▪

 LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e

 escritos. Para a valoración destes estándares o alumno/a deberá demostrar as destrezas que recollen tales 

estándares  mediante o desenvolvemento da exposición escrita ben sexa dunha cuestión referida a algún co

ntido teórico ou dun comentario textual que se solicite na citada proba.Non se considerará o outorgamento 

do punto antedito se non se desenvolven as citadas cuestións pois non se darían os requisitos recollidos en 

tales estándares e polo tanto a puntuación dese apartado sería dun 0. A criterio do profesor poderase facer 

un ou dous exames. 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Finais de xaneiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       TEMAS  5 e 6.     Equilibrio teoría e práctica.  Indicaránse os estándares dos 

que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

  EXAME 2:        

  DATA APROXIMADA: Finais de Febreiro 

  CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    TEMAS 7 e 8 ( vid. o sinalado para os temas 5 e 6).   

                  EXAME 3: LIBRO DE LECTURA   Os Biosbardos B.Amor      

Resumo, comentario, valoración control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no texto 

narrativo de creación literaria (tempo, personaxes, punto de vista, espazo,temática).A criterio do profesor 



 

 
 

 

poderá substituírse o exame do libro por un traballo relacionado co libro de lectura   

  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Traballo diario: 10 %  (chamadas de clase, traballos recollidos, control oral , actitude.) 

Exames…….: 90% (10% (1 punto) para o libro de lectura -80% (8 puntos) para os exames)  

  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:        

  Traballo diario:   10%      

  Exames…….: 90%       

NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: O 90% dos exames vaise distribuír do seguinte modo:   

                       - 10% (1punto) para o libro de lectura. .( como se  indicou a criterio do profesor poderá substi-

tuírse por un traballo do mesmo.) 

                      - 80% (8 puntos) para os exames 

O 10 % do Traballo diario ( 1 punto) virá determinado por chamadas de clase, traballos recollidos, control 

oral . 

 RECUPERACIÓN: 

A criterio do profesor/a  poderase facer mediante un exame de toda a materia da avaliación con 

posterioridade á entrega de notas de cada avaliación  ou cun exame  a final de curso. 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo que requira, de forma temporal ou 
permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades 
intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de 
historia escolar terá unha atención axeitada ás súas particularidades  conforme ó que se determine 
en colaboración co departamento de Orientación do Centro que é quen ten a competencia para  
fornecer ó profesorado das ferramentas regulamentación e protocolos oficiais 

 En calquera caso,non sendo os alumnos/as con adaptación curricular, os contidos da 
programación e a distribución dos mesmos é para o conxunto dos alumnos/as o establecido na 
programación de cada trimestre. 

AVALIACIÓN FINAL  

Será a media das tres avaliacións parciais contando as recuperacións. 

Para superar a materia o alumno/a deberá acadar un 5  



 

 
 

 

3ª AVALIACIÓN 

A.-PROGRAMA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE XERAIS-BÁSICOS PARA  A 3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

B1.1.2 Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 

secundarias. 

B1.4.1 Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal 

ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

B1.6.1 Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e 

produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

B1.9.1 Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 

B1.9.2 Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

B1.11.1 Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións dos in-

terlocutores. 

B1.11.2 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 

alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1.1 Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 

conceptuais). 

B2.1.3 Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

B2.1.4 Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

B2.4.1 Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

B2.4.4.2 Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

B2.5.2 Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e per-

suasión. 

B2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos 

nos seus escritos. 

B2.9.1 Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas 

e mapas conceptuais). 

B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con co-

nectores e outros elementos de cohesión. 

B2.9.5 Revisa o texto para comprobar que a  organización dos contidos do texto é correcta e que non se 

cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 



 

 
 

 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.6.1 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e 

escritos. 

B3.7.1 Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

BLOQUE 5. EDUCACION LITERARIA 

B5.1.1 Identifica os distintos períodos e xeracións da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.1.2 Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 1916 ata a actuali-

dade sinalando os seus principais trazos característicos 

B5.2.2 Le autonomamente obras ou textos representativas da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade, 

resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

B5.2.3 Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualida-

de, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingü-

ístico do período da literatura galega correspondente 

TEMA 9:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS 

 Comunicación laboral (III). A comunicación laboral: o contrato. 

Sintaxe (Unidade 1) O concepto e as características do enunciado. Os sintagmas. As clases de oracións (Uni-

dade 2) Os constituíntes da oración: suxeito e predicado. 

As relacións semánticas: a sinonimia total e parcial. O son B e a grafía v. Palabras homófonas b / v. 

A variación lingüística xeográfica: os dialectos. As isoglosas.Bloques dialectais: oriental, central e occiden-

tal.Principais fenómenos lingüísticos: a gheada e o seseo. 

A prosa de 1936 a 1976 (II) A renovación da narrativa galega. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 9 

B1.9.3 Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

B1.10.1 Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoa-

ción inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2 2.2 Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 

(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego, 

contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia), comercial 

(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 



 

 
 

 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en 

distintos soportes. 

B2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con co-

nectores e outros elementos de cohesión. 

B2.10.2 Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na pre-

sentación dos seus traballos académicos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada elemento: 

encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

B2.11.1 Produce, respectando as súas características formais e de contido, e tanto en soporte papel como 

dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presenta-

ción, ficha de contratación en empresas e redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta ad-

ministrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso adminis-

trativo de reclamación). 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.4 Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

B3.8.1 Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 

B3.8.2 Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 

B3.9.1 Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusi-

vos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B3.8.4 Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

B3.8.5 Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

B4.9.1 Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 

B4.9.4 Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural e 

rexeita razoadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 

TEMA 10:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : 

A prescrición.Sintaxe (Unidade 3) Clases de complementos verbais (Unidade 4) A oración composta. 

Relacións semánticas de oposición.A grafía x. Parónimos con s e x. 

O contexto histórico da lingua galega (1978 ata a actualidade). 

 A poesía de 1976 á actualidade 



 

 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 10 

B2.6.2 Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 

comunicación. 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en 

distintos soportes. 

B2.9.2 Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

B2.10.1 Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios 

en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

B2.10.2 Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na pre-

sentación dos seus traballos académicos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada elemento: 

encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

B2.10.3 Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de inter-

cambio de opinións. 

B2.13.2 Crea, en soporte papel ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun tema dado sen docu-

mentación previa. 

B2.14.1 Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os pensa-

mentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.2 Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

B3.6.1 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e 

escritos. 

B3.8.2 Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 

B3.8.4 Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

B3.8.5 Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B4.4.3 Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus coñecemen-

tos sociolingüísticos. 

B4.4.4 Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. 

B4.4.5 Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación sociolingüística actual. 

B4.5.3 Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente 

á normalización da lingua galega. 

B4.9.5 Recoñece as variedades diastráticas e difásicas da lingua galega e describe o influxo da situación so-

ciolingüística nelas. 



 

 
 

 

B5.2.4 Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos seus princi-

pais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

B5.4.1 Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos representati-

vos da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade. 

TEMA 11:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : 

A publicidade. O texto publicitario. 

Sintaxe (Unidade 5) Oracións compostas por xustaposición e por coordinación..(Unidade 6) Oracións com-

postas por subordinación 

Relacións semánticas: polisemia e homonimia (palabras homófonas e homógrafas). 

O texto (I) A grafía h. Homófonos con h e sen h.A lusofonía.. 

 A prosa de 1976 á actualidade 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 11 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2.6.1 Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios 

dos medios de comunicación (anuncios). 

B2.6.2 Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 

comunicación. 

B2.8.1 Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en 

distintos soportes. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.3.1 Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

B3.3.4 Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

B3.9.1 Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusi-

vos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

B3.12.2 Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero tex-

tual. 



 

 
 

 

B4.3.1 Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia 

dentro das linguas do mundo no século XXI. 

B4.3.2 Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués (buscadores, enciclope-

dias, portais de noticias). 

B4.5.3 Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente 

á normalización da lingua galega. 

B4.9.5 Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación 

sociolingüística nelas. 

 

TEMA 12:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS  : 

A publirreportaxe. Sintaxe (Unidade 7) Clases de proposicións subordinadas. (Unidade 8) Proposicións su-

bordinadas adverbiais propias. (Unidade 9) As proposicións subordinadas adverbiais impropias. (Unidade 

10) Sinopse da oración composta.Análise sintáctica da oración composta. 

Relacións semánticas: hiperonimia, hiponimia e cohiponimia. 

Mecanismos de cohesión textual.O dígrafo ll. Parónimos con ll e i. 

O texto (II). 

O teatro de 1916 á actualidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS TEMA 12 

B2.1.5 Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

B2 7.1 Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

B2.7.2 Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación con 

especial atención á publicidade. 

B3.1.1 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

B3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

B3.8.4 Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

B3.8.5 Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B3.9.1 Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusi-

vos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 



 

 
 

 

 

B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis, libretas, exposicións para comprobar se 

se acadaron os estándares de aprendizaxe básicos que se sinalan para cada tema e para o conxunto da ava-

liación. 

 EXAMES: 

 O exame, como produción escrita debe atender a adecuación , planificación redacción e revisión da 

escrita final. Así mesmo pretendemos que o alumno/ a comprenda que os coñecementos lingüísticos  ser-

ven de base para o seu uso correcto da lingua oral e escrita , afastándose da pretensión de utilizalos como 

fin en si mesmo. 

A tal efecto na realización das probas / exames unha parte da puntuación ( ata 1 punto ) corresponderá á ap

licación dos seguintes estándares : LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contido

s do texto é correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación ▪

 LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e

 escritos. Para a valoración destes estándares o alumno/a deberá demostrar as destrezas que recollen tales 

estándares  mediante o desenvolvemento da exposición escrita ben sexa dunha cuestión referida a algún co

ntido teórico ou dun comentario textual que se solicite na citada proba. Non se considerará o outorgamento

 do punto antedito se non se desenvolven as citadas cuestións pois non se darían os requisitos recollidos en 

tales estándares e polo tanto a puntuación dese apartado sería dun 0. A criterio do profesor poderase facer 

un ou dous exames na avaliación. 

EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Finais de abril 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       TEMAS  9 e 10.     Equilibrio teoría e práctica.  Indicaranse os estándares 

dos que vai ser avaliado e a súa cualificación.A nota do exame resultaría da media dos estándares que con-

formen o exame. 

EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de maio 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 11 e 12, ( vid o sinalado para os temas anteriores).   

   



 

 
 

 

EXAME 3: LIBRO DE LECTURA : Xoaniña de Deus,Alba Cid   

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

Resumo, comentario, valoración control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no texto 

narrativo de creación literaria (tempo, personaxes, punto de vista, espazo,temática).A criterio do profesor 

poderá substituírse o exame do libro por un traballo relacionado co libro de lectura   

    

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:   10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

 Coñecementos: O 90% dos Exames vaise distribuír do seguinte modo:   

                      - 10% (1punto) para o libro de lectura. 

                      - 80% (8 puntos) para os exames 

O 10 % do Traballo diario ( 1 punto) virá determinado por chamadas de clase, traballos recollidos, control 

oral , actitude ante a lingua.   

RECUPERACIÓN: 

A criterio do profesor/a  poderase facer mediante un exame de toda a materia da avaliación con 

posterioridade á entrega de notas de cada avaliación  ou cun exame  a final de curso. 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O alumnado con necesidade específica de apoio educativo que requira, de forma temporal ou 
permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades 
intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de 
historia escolar terá unha atención axeitada ás súas particularidades  conforme ó que se determine 
en colaboración co departamento de Orientación do Centro que é quen ten a competencia para  
fornecer ó profesorado das ferramentas regulamentación e protocolos oficiais 

 En calquera caso,non sendo os alumnos/as con adaptación curricular, os contidos da 
programación e a distribución dos mesmos é para o conxunto dos alumnos/as o establecido na 
programación de cada trimestre. 

. AVALIACIÓN FINAL  

Será a media das tres avaliacións parciais contando as recuperacións. 

Para superar a materia o alumno/a deberá acadar un 5 .  

 



 

 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO, CONTROL E 

AVALIACIÓN 

2. 1. COÑECEMENTOS 

2.1.1. Probas escritas estandarizadas (EXAMES) 

2.1.2  Probas de control da lectura obrigatoria (LIBRO DE LECTURA 

OBRIGATORIA) 

2.2 ACTITUDE ANTE A LINGUA E TRABALLO DIARIO 

2.3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

2.4 VALORACIÓN DA ORALIDADE 

3. RECUPERACIÓN 

4. NOTA FINAL 

 

1   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A valoración do rendemento do alumno/a, cualificada cun máximo de 10 puntos, farase en función 

dunha porcentaxe ponderada de tres partes: 

A) 80%: probas específicas de cada avaliación nas que as tarefas que deberá executar o alumno 

esixan a utilización dos contidos e dos procedementos aprendidos, ademais dun nivel de expresión 

correcto e axeitado (coherencia, cohesión e adecuación) tanto escrito coma oral; nas probas 

figurará a puntuación debidamente indicada. 

 

B) 10%: probas de control da lectura (LIBRO DE LECTURA). Un por cada avaliación. 

C) 10%: valoración do proceso de aprendizaxe do alumno/a a través da observación e do rexistro 

das actitudes ante a materia–atención, participación e esforzo-, do traballo diario e da práctica oral. 

 

Para aprobar unha avaliación será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos (suma dos diferentes 

apartados). 

 

2.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO, CONTROL E 

AVALIACIÓN 

 

Sobre os criterios de avaliación Os explicados na introdución desta programación no 

apartado de INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

2. 1. COÑECEMENTOS 

2.1.1. Probas escritas estandarizadas (EXAMES) 

Avaliaranse os diferentes estándares de aprendizaxe correspondentes aos bloques de expresión 

escrita e comprensión escrita, mediante a realización dunha ou dúas probas por avaliación. 

Estas probas escritas partirán sempre dun modelo máis ou menos estandarizado con exercicios 

e/ou preguntas de léxico, ortografía, gramática, lingua e sociedade, literatura e expresión escrita, 

correspondentes ás unidades traballadas en cada avaliación. Nelas haberá exercicios prácticos, con 

preguntas de completar, relacionar, reflexionar, explicar, etc. e tamén outras de desenvolver de 



 

 
 

 

xeito teórico algún aspecto dalgún tema. Proporanse sempre situacións reais de uso da lingua, 

empregando o léxico en oracións ou elaborando diferentes tipos de textos a partir duns 

parámetros propostos. 

As preguntas estarán encamiñadas a avaliar a asimilación de conceptos e a súa aplicación a 

casos concretos, así como a competencia textual activa e pasiva. No exame indicarase a 

puntuación de cada pregunta  e o/os estándar/es que se avalian. 

A valoración destas probas será do 80 % da nota de avaliación. 

 

En todas as probas, exames e traballos terase en conta a presentación, ortografía, acentuación e 

puntuación. 

2.1.2  Probas de control da lectura (LIBRO DE LECTURA) 

Examinaremos as alumnos e alumnos da lectura correspondente a cada avaliación cunha 

proba con varias preguntas (indicarase a puntuación) onde terán que demostrar a capacidade de 

comprensión global, de síntese-resumo, de interpretación e de reflexión ou comentario sobre o 

contido da mesma e sobre os elementos que interveñen na creación literaria (tempo, espazo, 

punto de vista, personaxes, tema, recursos estilísticos,métrica,etc.). 

O exame do libro de lectura suporá o 10% da nota final de avaliación. No caso de non 

superar a proba (mínimo de 5 puntos) non se sumará nada á nota de avaliación. 

 

 

2.2 ACTITUDE ANTE A LINGUA E TRABALLO DIARIO 

Os explicados na introdución desta programación no apartado de INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 

2.3 ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

As explicadas na introdución desta programación no apartado de INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 

 

2. 4 VALORACIÓN DA ORALIDADE 

Explicada na introdución desta programación no apartado de INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 

3. RECUPERACIÓN 

Cando unha alumna ou alumno non acade os mínimos esixibles, terá a posibilidade de 

recuperación nas semanas seguintes á avaliación mediante unha proba escrita ou coas actividades 

propostas polo profesorado, así como modificar actitudes ou hábitos de traballo na avaliación 

seguinte. A valoración e tipo de proba será a a mesma que a realizada na avaliación ( Vid. Probas 

escritas estandarizadas-EXAMES) 

 

 

  



 

 
 

 

4. NOTA FINAL 

A avaliación final será a media das tres avaliacións parciais contando as recuperacións. 

Para superar a materia o alumno/a deberá acadar un 5 .  

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

3.1. PROXECTO LECTOR . 

O departamento de Lingua Galega e Literatura participa nas actividades programadas polo 

Grupo de profesores que leva a cabo o proxecto lector. 

Preténdese que os alumnos lean con fluidez, atendendo á pronuncia e a entoación , 

enriquezan o vocabulario con novas palabras e expresións, que as saiban empregar correctamente 

e que, ademais, consoliden hábitos lectores facendo doado o acceso aos referentes culturais 

3.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

O Departamento procurará organizar directamente e en colaboración con outros Departamentos e 

co Equipo de Dinamización Lingüística todas as actividades que considere de interese e 

aproveitamento para o alumnado ao longo deste curso.Pola experiencia de cursos anteriores, 

moitas das actividades escolares que se realicen ao longo do curso serán ofertadas por entidades 

públicas (Concello de Ourense) ou privadas en calquera momento do curso escolar. Por esta razón 

resulta imposible ofrecer neste momento unha listaxe exacta das mesmas. 

En xeral podemos sinalar que o Departamento de Lingua e Literatura Galegas ten previsto as 

seguintes actividades extraescolares: 

1.- Organización de charlas-coloquio cos autores ou autoras das obras de lectura recomendadas 

aos nosos alumnos e alumnas, e con outros vencellados ao mundo da comunicación ou da arte. 

2.- Organización de concursos de poesía e narración breve, e participación nos certames e 

concursos convocados por outros centros escolares, organismos públicos e privados e entidades e 

asociacións culturais. É de sinalar que se teñen acadado interesantes premios nos cursos pasados. 

4.- Realización de viaxes escolares a lugares de interese histórico ou cultural, que poderán ter unha 

duración dunha xornada . 

5.- Visita de Museos e salas de exposición. 

6.- Visionado de filmes de interese histórico, literario ou cultural no propio centro ou fóra do 

mesmo. 

 



 

 
 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes, que inclúen tanto materiais para o alumnado como para 

o profesorado: 

 O libro do alumnado para a área de Lingua e Literatura 4.º ESO. Obradoiro Santillana 

 A Proposta didáctica para Lingua e Literatura 4.º ESO. Obradoiro Santillana 

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; 

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 

fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

 O libro dixital. 

 A web do profesorado. 

 A web do alumnado e da familia. 

 Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Os cadernos de carácter didáctico monográficos (Deseño de rúbricas e Avaliación externa) e de 

estratexias metodolóxicas (Portfolio e Aprendizaxe cooperativa). 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN. 

5.1. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompilar, en 

primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe 

coñecerse a relativa a: 

 O número de alumnos e alumnas. 

 O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares. 

 As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de 

seguimento da eficacia de medidas.). 



 

 
 

 

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

 Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos. 

 Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo. 

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. 

A partir dela poderemos: 

 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 

de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 

que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar.). 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos 

que se van empregar. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

5.2. PROGRAMA DE REFORZO E PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

Teranse en consideración os informes que existan  deste tipo de alumnado. Consideramos que os 

alumnos repetidores poden seguir o programa dos demais alumnos do curso. Se nalgún caso se 

detectasen alumnos con falta grave de hábito de traballo ou con dificultades de aprendizaxe, o 

profesor intentará elaborar materiais especiais para eses alumnos. 

 

 



 

 
 

 

5.3. PLAN DE TRABALLO PARA OS ALUMNOS E ALUMNAS PENDENTES DE 3º ESO e que están 

matriculados en 4º de ESO: 

Estes alumnos cursan 4º de ESO no presente curso e serán atendidos e guiados polo profesor que 

lles imparte a materia neste curso, para avaliar de forma continua os progresos dos alumnos. 

Os alumnos coa materia de Lingua e Literatura Galegas pendente superan esta materia se, como 

consecuencia da avaliación continua da materia pertencente ao curso actual, 4º de ESO, se 

considera que alcanzaron os obxectivos fixados para a materia pendente, de acordo cos criterios 

de avaliación fixados. 

O seguimento destes alumnos farase de maneira continua polo departamento, e recollerase 

durante as reunións de departamento polo menos unha vez para cada avaliación. De maneira que 

se poida valorar o grao de superación da materia pendente (con contidos progresivos), a medida 

que avanza o curso e en concreto en cada unha das tres avaliacións. 

Se o alumno é cualificado positivamente, considerarase superada a materia pendente con 

contidos progresivos. 

Dado que a materia correspondente aos contidos de lingua que se imparte en 3º de ESO é 

lembrada e reforzada durante a impartición da materia correspondente a 4º de ESO, consideramos 

que non vai ser necesaria a realización de traballo adicional, aínda que non se descarta que en 

certa altura e por recomendación do profesor, se poidan organizar e encomendar tarefas de 

preparación dos contidos correspondentes a 3º curso de ESO. Neste caso a realización das tarefas 

que se encomendasen é decisiva e terase en conta para decidir a promoción ou non na materia 

pendente. 

Contidos esixibles : 

Os correspondentes a 3º de ESO 

Sobre os criterios de avaliación: 

O alumnado pendente fará os exames nas datas sinaladas no calendario escolar. 

DATAS: 

Vid páxina web do IES 

Para a decisión sobre a cualificación e promoción dos alumnos e alumnas coa materia pendente, o 

departamento terá en conta: 

 A cualificación das probas escritas. 

 O traballo realizado e as cualificacións obtidas ao longo do curso no que está matriculado . 

 O grao de cumprimento das tarefas que se tivesen encomendado, se for o caso. 
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1. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS. 

1.1. OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

A LOMCE, segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establece os seguintes 

obxectivos xerais para a Lingua Galega e Literatura: 

«A materia Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia 

comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística e literaria. Debe tamén achegar as ferramentas e os coñecementos necesarios 

para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, 

social e profesional. Eses coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e 

expresión oral por un lado, e de comprensión e expresión escrita por outro. A estruturación do 

pensamento do ser humano faise a través da linguaxe, de aí que esa capacidade de 

comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe». 

»A finalidade da reflexión lingüística é o coñecemento progresivo da propia lingua, que se 

produce cando o alumnado percibe o uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 

funcións e cando analiza as súas propias producións e as dos que o rodean para comprendelas, 

avalialas e, no seu caso, corrixilas. A reflexión literaria a través da lectura, comprensión e 

interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da 

lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos estudantes, dálles acceso ao 

coñecemento doutras épocas e culturas e enfróntaos a situacións que enriquecen a súa 

experiencia do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos. 

»Os elementos de Lingua Galega e Literatura supoñen unha progresión respecto aos saberes e 

habilidades adquiridos desde o inicio da vida escolar. O enfoque comunicativo centrado no uso 

funcional da lingua articúlase ao redor dun eixe que é o uso social da lingua en diferentes 

ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A materia céntrase na aprendizaxe das 

destrezas discursivas que poden darse en diversos ámbitos: o das relacións persoais, o 

académico, o social e o dos medios de comunicación, cuxo dominio require procedementos e 

coñecementos explícitos acerca do funcionamento da linguaxe en todas as súas dimensións, 

tanto relativos aos elementos formais como ás normas sociolingüísticas que presiden os 

intercambios. 

»A lectura de textos diversos e a súa comprensión contribúe á adquisición de destrezas 

comunicativas». 

A lei establece a adquisición das destrezas básicas que debe manexar o alumnado para ampliar 

a súa capacidade de comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación literaria a través 

de catro bloques de contidos cuxos obxectivos específicos resumimos aquí: 

 

 

 



 

 
 

 

Comunicación oral: escoitar e falar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa. 

- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. 

Comunicación escrita: ler e escribir 

- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de complexidade. 

- Entender textos de diversos xéneros. 

- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos. 

- Desenvolver o pensamento crítico e creativo. 

- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, 

revisión e redacción. 

- Escribir textos coherentes e adecuados. 

Coñecemento da lingua 

- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua. 

- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais. 

- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos dentro 

dun discurso, dun texto e dunha oración. 

- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do 

texto. 

- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso. 

- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores cultos e competentes. 

- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega. 

- Achegarse aos xéneros literarios. 

- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria. 

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal. 

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e 

universal de todos os tempos. 

Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, persegue o obxectivo último 

de crear cidadáns conscientes e interesados no desenvolvemento e na mellora da súa 

competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que 

forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos 

orais e escritos da súa propia lingua, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo e de 

formar as súas propias opinións a través da lectura crítica das obras literarias máis importantes 

de todos os tempos». 



 

 
 

 

2. CONTIDOS  ESPECÍFICOS 

2.1  XERALIDADES 

O desenvolvemento dos contidos segue as directrices establecidas na actualidade polas 

administracións educativas. 

Ao longo do curso, distribúense os distintos contidos da área de Lingua Galega e Literatura que 

abranguen tres campos que permiten ao alumnado adquirir as destrezas básicas para adquirir a 

competencia comunicativa: o coñecemento da lingua, a variedade dos discursos e o tratamento 

da información, e o discurso literario. 

Estudo da lingua desde a perspectiva gramatical; abórdanse os temas de Fonética e Fonoloxía, 

Variedades xeográficas da lingua galega ,  Morfoloxía, Sintaxe  e  Semántica. Dada a actual 

situación de descoñecemento sobre o proceso de Reválida, consideramos pertinente o repaso 

de  cuestións gramaticais vistas en 1º de Bacharelato, de carácter básico, e que foron obxecto 

de exame nas probas de Selectividade. Daquela repasaremos: Nome, Xénero, Número, Graos do 

adxectivo, Verbos, Adverbios, Conxuncións, Preposicións, Perífrases verbais, Pronome persoal, 

Outros pronomes,etc. 

 

Sociolingüística co estudo da consecución da norma estándar para a Lingua Galega e a análise 

das interferencias lingüísticas; a Historia da Lingua, nos séculos XX e XXI, e a evolución histórica 

da conciencia lingüística sobre a Lingua Galega. 

 

Literatura ao longo do século XX e primeiros do século XXI. En cada época estúdanse os xéneros 

e os autores máis representativos. 

 

2.2 METODOLOXÍA 

En 2º curso de bacharelato a metodoloxía favorecerá o pensamento autónomo, crítico e 

rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación así como o manexo adecuado da información 

en diferentes soportes e procedente de distintas fontes. Nesta etapa afondarase nas catro 

destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) dun xeito integrado e daráselle 

prioridade a aquelas competencias máis deficitarias do alumnado. 

 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e a 

aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do 

coñecemento, vehículo para as relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para 

desenvolver o currículo da materia de lingua galega e literatura, seguiranse as orientacións 

metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

 

  A metodoloxía será dinámica e participativa. Así fomentarase e primarase a 

aprendizaxe por descubrimento e experiencia que dinamiza o grupo-clase e recorrerase 

menos ás exposicións maxistrais que poden levar á recepción maquinal de contidos que se 



 

 
 

 

asimilan sen a máis mínima reflexión. Por outra banda consideramos que o traballo 

individual é preciso en actividades que serven para asentar coñecementos concretos 

(ortografía, gramática etc.) e tamén noutras que favorecen o autocoñecemento e a 

expresión dos propios sentimentos (expresión da propia opinión, creación de textos de 

intención literaria etc.), mais a sociedade actual demanda cada vez máis cidadás e cidadáns 

e profesionais que saiban traballar de modo colaborativo, de aí que se traballe tamén con 

actividades ideadas para seren resoltas en pares, en pequenos grupos ou en gran grupo 

xunto con outras que implican ao grupo clase. Tamén se levan a cabo actividades que 

admiten outro tipo de agrupamentos segundo o criterio do/da docente. Se ben para este 

mester é necesario dispor de aulas amplas ou cun número non excesivo de alumnos, o que 

non adoita acontecer no noso centro. 

 

 Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, 

que faga do texto a unidade fundamental que favoreza o emprego do idioma, tanto 

oralmente como por escrito, en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as 

habilidades e estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso 

rexeitar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin renunciar ao dominio das 

normas e usos gramaticais. Isto lévanos á aprendizaxe a través das competencias, isto é, do 

saber facer e non só do saber; tal como se recolle na LOMCE e como recomendan as 

directrices educativas da Unión Europea. 

 

 As principais apostas a nivel educativo da Unión Europea son o reforzo de programas que 

faciliten a aprendizaxe ao longo de toda a vida e o paso da adquisición de conceptos (saber) á 

adquisición de competencias (saber facer). Esta aprendizaxe ao longo de toda a vida está 

intimamente relacionada coa posta no punto de mira das competencias clave. Aprender durante 

todo o noso periplo vital significa estarmos dispostos/as a nos adaptarmos a novos modelos de 

aprendizaxe e a novos coñecementos en función das nosas necesidades persoais, sociais, laborais 

etc., dado que a aprendizaxe das competencias –nomeadamente da lingüística– será constante ao 

longo de todo o noso percurso vital.   

 

 Integrar nas unidades ferramentas TIC, a través de actividades que obriguen á busca 

e ao procesamento de información a través de internet e doutras fontes documentais 

utilizando tanto medios audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa 

tarefa de busca, selección, análise e interpretación da información e axudándolle a  

desenvolver a súa capacidade crítica con respecto a ela, dado que a sociedade actual 

require a capacidade de enfrontarse a unha grande cantidade de información. 

 

 Traballar de maneira coordinada co profesorado de cada grupo, co obxecto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo. 

 



 

 
 

 

Estas liñas metodolóxicas xerais, coincidentes co que se enuncia no Decreto, concrétanse en 

estratexias, medidas e accións coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro 

dos obxectivos de cada etapa. 

 

Achegamos a continuación unha relación esquemática –non exhaustiva- que dá conta 

dalgunhas desas estratexias, medidas e accións: 

- Actividades diversificadas e organizadas por niveis de dificultade de modo que fomenten a 

autonomía dos alumnos e estimulen a iniciativa persoal. 

- Actividades que impliquen participación, tanto a nivel individual como en parella ou en grupo 

reducido, de xeito que favorezan o intercambio respectuoso de ideas e o espírito crítico e 

cooperativo. 

- Aprendizaxe cooperativa, tanto en actividades dos propios libros de texto coma en proxectos 

específicos que o profesorado propón, este tipo de aprendizaxe permite ao alumnado traballar 

máis dunha competencia ao mesmo tempo. En todos os casos, estes traballos deben ser pautados 

polo docente, tanto para a súa elaboración como para a presentación dos mesmos. 

- Aprendizaxe-investigación fóra da aula que favorece a iniciativa emprendedora e aproxima o 

alumnado á realidade social e cultural da súa contorna. 

- Atención necesaria e específica á oralidade dado o perfil sociolingüístico do alumnado que, 

ademais, non percibe esta competencia como un dos aspectos fundamentais da materia. 

- Modelo discursivo e expositivo combinado co modelo máis experimental: exemplos cotiáns, 

actividades prácticas e experienciais, descubertas a partir dos textos, etc. 

- Fomento da lectura na aula e fóra dela para tentar crear lectores e lectoras competentes e 

implicados no proceso de lectura: textos literarios e non literarios, escritos ou orais. Os libros de 

lectura deben axeitarse á idade dos alumnos e alumnas e na medida do posibles aos seus gustos. 

- Fomento da creatividade (contos, poemas, etc.)  e participación en concursos, revistas ou outros 

soportes. 

- Promoción da consulta de fontes de información, tanto en medios tradicionais coma aplicando as 

novas tecnoloxías. 

- Emprego de recursos do propio centro (biblioteca escolar, exposicións, etc.) e do seu entorno. 

- Mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica cando se detecten dificultades de 

aprendizaxe. 

- Propiciación de dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e 

avaliación das súas propias actividades. 

- Fomento da tolerancia, promovendo un clima civilizado e de respecto nos diálogos, ideas, puntos 

de vista, actitudes, crenzas propias e alleas (educación en valores). 

 

 

 



 

 
 

 

2. 3  SECUENCIACIÓN e TEMPORALIZACIÓN 

Presentamos un modelo de periodización flexible que calcula un período medio de 6-8 

sesións por tema e ter o tempo necesario para impartir contidos, para realizar secuencias de 

aprendizaxe, para revisar e ampliar conceptos e, finalmente, para realizar controis, probas ou 

avaliacións. 

Resulta bastante difícil ser moito máis precisos na temporalización. En todo caso, o grao de 

cumprimento da programación é un punto que se trata nas reunións de Departamento e aparece 

recollido nas actas. 

Consideramos que os bloques de COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR e máis o 

bloque 2 COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR deben traballarse ao longo das tres avaliacións 

en todos os seus estándares de aprendizaxe. Os mínimos esixibles xa aparecen indicados nesta 

programación, así como a metodoloxía e os criterios de avaliación. Do mesmo xeito sucede con 

algúns estándares do bloque 3 FUNCIONAMENTO DA LINGUA  e do bloque 5 EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 

1ª avaliación     

Estudo da lingua 

1. Fonética, fonoloxía e ortografía. Conceptos básicos. O sistema vocálico e o sistema consonántico. 

Descrición de fonemas. Ditongos e tritongos. A acentuación: casos especiais. 

Repaso dos temas de 1º Bacharelato :1. O artigo. 2. O nome: Caracterización. Xénero e número. A 

gradación do adxectivo 

 

2 semanas 

 

Sociolingüística 

Historia da lingua: séculos XX e XXI 

1 . O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto 

histórico e situación sociolingüística. 

2 semanas 

2.  A norma estándar: A construción da variedade estándar. As interferencias lingüísticas e as 

desviacións da norma 

2 semanas 

 

Literatura   

A literatura do 1º terzo do século XX 

1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras máis representativas. 

2. A poesía de vangarda. Características, autores e obras máis representativas. 

2 semanas 

 



 

 
 

 

3. A prosa do primeiro terzo do século XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e 

xornalismo). 

4. O teatro do primeiro terzo do século XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

2 semanas 

 

TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  A fonética e a fonoloxía. Descrición de fonemas. Ditongos e tritongos. A 

acentuación. A entoación. 

Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 1. O artigo. 2. O nome:Caracterización. 

Xénero e número. A gradación do adxectivo 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua galega e 

recoñecer a importancia e o valor das normas fonéticas como medio para facilitar a 

comunicación eficaz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e 

consonánticos da lingua galega. GB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para 

facilitar a comunicación eficaz. 

 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : Historia da lingua: séculos XX e XXI :O galego no primeiro terzo do s. XX 

Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 2. O nome:Caracterización. Xénero e número. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais 

do galego moderno desde 1916 ata 1978, describir o seu contexto e identificalo en 

textos. B4.7. Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes 

etapas da historia da lingua galega e as súas principais características 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas 

fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata 1978). LGB4.3.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do galego moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación 

sociolingüística  LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 

1916 e 1978 desde o punto de vista sociolingüístico.LGB4.3.4. Analiza a importancia da 



 

 
 

 

etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior da lingua. LGB4.3.5. Identifica o galego 

moderno (desde 1916 ata 1978) en documentos non literarios e literarios. LGB4.5.1. 

Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia 

da lingua galega e as súas principais características 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

  CONTIDOS  : Do Posrexurdimento á Guerra Civil: poesía Contexto histórico e 

cultural .Ramón Cabanillas. Noriega Varela .As vangardas 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 

1916 a 1936: – Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. – Prosa: 

autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.– 

Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. B5.2. Ler e comentar textos 

significativos da literatura galega de 1916 a 1936, identificar as súas características 

temáticas e formais e poñelas en relación co contexto socio histórico e sociolingüístico e 

mais o xénero ao que pertencen 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 

1916 a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.  LGB5.1.2. Identifica, 

analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das Irmandades, o Grupo 

Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o 

teatro galego de 1916 a 1936: Autores/as das Irmandades,Vangardas e Grupo Nós. 

LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1916 a 1936, 

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico. - 

 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : A norma estándar A construción da variedade estándar As interferencias 

lingüísticas e as desviacións da norma 

Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 3. A gradación do adxectivo 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B4.2. Describir e interpretar o proceso de construción da 

variante estándar da lingua galega, recoñecer as interferencias lingüísticas no galego con 

especial atención aos castelanismos e desenvolver un discurso propio libre destes 

elementos 



 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción 

da variante estándar da lingua galega. LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no 

galego, con especial atención aos castelanismos e desenvolve un discurso propio libre 

destes elementos. 

TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  Do Posrexurdimento á Guerra Civil: prosa A narrativa na época Nós O teatro 

na época Nós O ensaio na época Nós 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: : B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 

1916 a 1936: – Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. – Prosa: 

autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.– 

Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. . B5.2. Ler e comentar textos 

significativos da literatura galega de 1916 a 1936, identificar as súas características 

temáticas e formais e poñelas en relación co contexto socio histórico e sociolingüístico e 

mais o xénero ao que pertencen 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 

1916 a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. LGB5.1.2. Identifica, analiza 

e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós 

(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o 

teatro galego de 1916 a 1936: Autores/as das Irmandades,Vangardas e Grupo Nós. 

LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1916 a 1936, 

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do teatro 

galego de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 

relación co contexto sociohistóricoe sociolingüístico. 

 

2ª avaliación    

Estudo da lingua 

1.  Variedades xeográficas da lingua galega: Variación diatópica ou xeográfica. Variedades 

xeográficas do galego moderno. Bloques e áreas do galego 

1 semana 

2.  Morfoloxía: Estrutura e clases de palabras. Formación de palabras. Familias léxicas e desvíos 

léxicos 

Repaso dos temas de 1º Bacharelato : 3. O pronome persoal: Caracterización. Formas. Funcións e 

usos das series tónica e átona. Os reflexivos. Outros usos de SE. A colocación do pronome átono. 



 

 
 

 

Secuencias de pronomes átonos. A interpolación. 4. Outros pronomes: Os demostrativos. os 

posesivos. Os relativos, interrogativos e indefinidos. Os numerais. 

 

2 semanas 

 

Sociolingüística 

Historia da lingua: séculos XX e XXI 

1. O galego de 1936 a 1975 

2 semanas 

 

Literatura   

A literatura dende a Guerra Civil ata 1976. 

1. Desde a Guerra Civil ata 1976: poesía. Contexto histórico e cultural . A Xeración de 1936. A 

Promoción de Enlace. A Xeración dos 50 ou das Festas Minervais 

2. Desde a Guerra Civil ata 1976: prosa. A prosa galega entre 1936 e 1980. A literatura galega no 

exilio. A Nova Narrativa Galega. O teatro galego entre 1950 e 1980. O ensaio galego entre 1950 e 

1980 

4 semanas 

 

TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 1 semana 

 CONTIDOS   

1. Variedades xeográficas da lingua galega: Variación diatópica ou xeográfica. Variedades 

xeográficas do galego moderno. Bloques e áreas do galego 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística 

como parte de noso patrimonio cultural. LGB3.7.1. 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. 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : Historia da lingua: séculos XX e XXI 1. O galego de 1936 a 1975 

Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 3. O pronome persoal: Caracterización. 

Formas. Funcións e usos das series tónica e átona. Os reflexivos. Outros usos de SE. A 

colocación do pronome átono. Secuencias de pronomes átonos. A interpolación. 4. 

Outros pronomes: Os demostrativos. os posesivos. Os relativos, interrogativos e 



 

 
 

 

indefinidos. Os numerais. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 

(desde 1916 ata 1978). LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 

moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación sociolingüística. LGB4.3.3. 

Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o punto 

de vista sociolingüístico. LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no 

desenvolvemento posterior da lingua. LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 

ata 1978) en documentos non literarios e literarios. LGB4.5.1. Elabora unha descrición 

esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas 

principais características 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

  CONTIDOS  : 

A literatura dende a Guerra Civil ata 1976.1. Desde a Guerra Civil ata 1976: poesía. 

Contexto histórico e cultural . A Xeración de 1936. A Promoción de Enlace. A Xeración dos 

50 ou das Festas Minervais 

  

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: produción 

bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das 

Festas Minervais. LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1936 

a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía 

galega de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 

relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través 

de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

 

 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : 

2.  Morfoloxía: Estrutura e clases de palabras. Formación de palabras. Familias léxicas e 

desvíos léxicos 



 

 
 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras. LGB3.3.2. Recoñece e 

explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica LGB3.3.3. Recoñece, analiza 

e explica a estrutura morfolóxica. 

TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS   

A literatura dende a Guerra Civil ata 1976. 2. Desde a Guerra Civil ata 1976: prosa. A prosa 

galega entre 1936 e 1980. A literatura galega no exilio. A Nova Narrativa Galega. O teatro 

galego entre 1950 e 1980. O ensaio galego entre 1950 e 1980 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: produción 

bélica e os autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, 

Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos 

primeiros 70. LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: 

teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. LGB5.4.2. Le e comenta textos 

representativos da prosa galega de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e 

tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico 

LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1936 a 1975, 

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas 

ou traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos períodos literarios 

referidos. 

 

3ª avaliación     

 

Estudo da lingua 

1. Sintaxe. As relacións sintácticas. Unidades e funcións sintácticas: a frase. Unidades e funcións 

sintácticas: a oración. Algúns aspectos de sintaxe galega 

2. Semántica.A Semántica.Campos semánticos. Relacións semánticas. Cambios semánticos 

Repaso dos temas de 1º Bacharelato: 5. O verbo. Formas: A raíz. A vocal temática. Os sufixos 

modo-temporal e de número e persoa. Os verbos irregulares. 6. O verbo: as categorías verbais: O 

modo, tempo e aspecto. Valores temporais e modais. 7. O infinitivo persoal e o participio. 

8. As perífrases verbais. 9. O adverbio. 10. A preposición a as locucións prepositivas. 11. A 

conxunción e as locucións conxuntivas 

 

3 semanas 

 



 

 
 

 

Sociolingüística 

Historia da lingua: séculos XX e XXI 

1. O galego desde 1975 ata a actualidade 

2. Evolución da conciencia lingüística. Antecedentes da conciencia lingüística (ata 1840).Etapa de 

toma de conciencia (1840-1915). Etapa de afirmación da conciencia lingüística (1916-1939). Etapa 

de resistencia (1939-1975). Etapa de reafirmación da conciencia lingüística (1975-hoxe) 

2 semanas 

Literatura   

A literatura galega actual 

1. A literatura galega actual: poesía. Contexto histórico e cultural. A poesía na década dos 80. A 

poesía na década dos 90. 

2. A literatura galega actual: prosa. A narrativa galega actual. Autores. O teatro actual (desde 1980) 

O ensaio actual (desde 1980). 

 

 

TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 1 semana 

 CONTIDOS   

1. Sintaxe. As relacións sintácticas. Unidades e funcións sintácticas: a frase. Unidades e 

funcións sintácticas: a oración. Algúns aspectos de sintaxe galega 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se 

establecen e emprega a terminoloxía axeitada. 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : 

Historia da lingua: séculos XX e XXI 1. O galego desde 1975 ata a actualidade Historia da 

lingua: séculos XX e XXI 2. Evolución da conciencia lingüística. Antecedentes da conciencia 

lingüística (ata 1840).Etapa de toma de conciencia (1840-1915). Etapa de afirmación da 

conciencia lingüística (1916-1939). Etapa de resistencia (1939-1975). Etapa de 

reafirmación da conciencia lingüística (1975-hoxe) 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión 

nos usos. LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se 

describen e analizan cuestións sociolingüísticas. LGB4.4.1. Distingue as características 

lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1978 ata a actualidade). LGB4.4.2. 

Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a actualidade, 



 

 
 

 

así como a súa situación sociolingüística. LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 

1978 ata a actualidade no desenvolvemento do galego. LGB4.4.4. Recoñece o galego 

como unha lingua en vías de normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades. 

LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en documentos non literarios e 

literarios desde 1978 ata a actualidade. LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na 

que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais 

características LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na 

historia da lingua galega. 

 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

  CONTIDOS  : 

A literatura galega actual 1. A literatura galega actual: poesía. Contexto histórico e 

cultural. A poesía na década dos 80. A poesía na década dos 90. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1975 á 

actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas 

escritas ou traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos períodos literarios 

referidos. 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : 

2. Semántica.A Semántica.Campos semánticos. Relacións semánticas. Cambios 

semánticos 

Repaso dos temas de 1º Bacharelato: 5. O verbo. Formas: A raíz. A vocal temática. Os 

sufixos modo-temporal e de número e persoa. Os verbos irregulares. 6. O verbo: as 

categorías verbais: O modo, tempo e aspecto. Valores temporais e modais. 7. O infinitivo 

persoal e o participio. 

8. As perífrases verbais. 9. O adverbio. 10. A preposición a as locucións prepositivas. 11. A 

conxunción e as locucións conxuntivas 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. LGB3.7.1. 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. 

TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS   

A literatura galega actual 2. A literatura galega actual: prosa. A narrativa galega actual. 

Autores. O teatro actual (desde 1980) O ensaio actual (desde 1980). 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a actualidade: 

temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 

novo século. LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1975 ata 

a actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos 

da prosa galega de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente 

e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.7.1. Analiza e 

comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa de 

cada un dos períodos literarios referidos. 

 

1. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Segundo o Decreto 86/2015 a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de 

Bacharelato será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. Unha 

materia de carácter instrumental como é o caso da de Lingua e Literatura Galega debe manter ese 

sistema pola imposibilidade de illar uns obxectivos doutros. 

Ademais a avaliación tamén será competencial e terá en conta a relación que se establece no 

currículo entre os estándares de aprendizaxe, detallados en cada bloque,e as competencias clave. 

Os mecanismos empregados por este Departamento para realizar a avaliación do alumnado son os 

seguintes: 

 

1   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A valoración do rendemento do alumno/a, cualificada cun máximo de 10 puntos, farase en función 

dunha porcentaxe ponderada de dúas partes: 

 

A) 90%: probas específicas de cada avaliación (unha en cada trimestre) nas que as tarefas que 

deberá executar o alumno esixan a utilización dos contidos e dos procedementos aprendidos, 



 

 
 

 

ademais dun nivel de expresión correcto e axeitado (coherencia, cohesión e adecuación) tanto 

escrito coma oral; nas probas figurará a puntuación debidamente indicada. 

 

B) 10%: valoración do proceso de aprendizaxe do alumno/a a través da observación e do rexistro 

do traballo diario e da práctica oral. 

 

Para aprobar unha avaliación será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos (suma dos diferentes 

apartados). 

 

 

2    INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Os explicados na introdución desta programación no apartado de INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 

 

2.1. COÑECEMENTOS 

 

Probas escritas estandarizadas (EXAMES) 

Avaliaranse os diferentes estándares de aprendizaxe mediante a realización dunha proba por 

avaliación. Esta proba versará esencialmente sobre os contidos e destrezas  que se desenvolveron 

durante ese período do curso e de acordo coa metodoloxía de traballo e as actividades 

desenvolvidas. Nelas, o alumnado demostrará que adquiriu os contidos mínimos e as 

competencias esixidas no curso correspondente de Lingua e Literatura Galega. 

 

Estas probas escritas partirán sempre dun modelo máis ou menos estandarizado con exercicios 

e/ou preguntas de léxico, ortografía, gramática, lingua e sociedade, literatura e expresión escrita, 

correspondentes ás unidades traballadas en cada avaliación. Nelas haberá exercicios prácticos, con 

preguntas de completar, relacionar, definir, reflexionar, interpretar textos, distinguir ideas 

principais e secundarias, explicar.Outras de desenvolver de xeito teórico  aspectos dalgún tema. 

Ademais as probas poderán medir a competencia escrita, tanto a través das cuestións anteriores 

como a partir de textos para comprensión e expresión. Atendendo á especifidade da materia, na 

parte práctica, poderase incluír o estudado en avaliacións anteriores, ou mesmo en cursos 

precedentes que debemos dar por coñecido. 

As preguntas estarán encamiñadas a avaliar a asimilación de conceptos e a súa aplicación a casos 

concretos, así como a competencia textual activa e pasiva. No exame indicarase a puntuación de 

cada pregunta e o/os estándar/es que se avalían. 

 

A nota do exame será, segundo as porcentaxes establecidas A proba estará superada coa nota final 

de 5. 

 

 



 

 
 

 

A valoración destas probas será do 90 % da nota de avaliación. 

En todas as probas, exames e traballos terase en conta a presentación, ortografía, acentuación e 

puntuación; polo tanto penalizarase o alumnado no caso de cometer faltas nalgún deses apartados. 

Será discreción do profesor/a valorar o grao de penalización das devanditas faltas. 

En calquera caso nunca excederá os dous puntos; este criterio –de dous puntos- será o aplicado en 

consonancia co regulamento das Probas Acceso á Universidade: descontarase 0,05 por faltas leves 

(acentuación non diacrítica), 0,10 por faltas graves (acentuación diacrítica, grafías (b/v, h, y...). e 

0,20 por erros moi graves (tempos compostos, pronomes mal colocados…). 

 

A estrutura pode seguir o modelo das ABAU, mantendo na medida do posible a distribución e 

puntuación das probas de Selectivo de anos anteriores. Por razóns de tempo para a realización das 

probas escritas, os exames poden ver alterada esta estrutura ( incluíndo ou non comentarios 

críticos por exemplo). Mesmo se poderá facer parte do exame nunha data e o resto noutra data. 

En calquera caso, o/a profesor/a anunciará os cambios ou alteracións coa suficiente antelación á 

data dos exames. 

Farnse un exame por avaliación : 

 

1ª Exame.-Ó longo do mes de novembro 

2ª Exame.-Ó longo do mes de febreiro 

3º Exame.- Ó longo do mes de maio. 

 

2.2. COMPORTAMENTO, ACTITUDE ANTE A LINGUA E TRABALLO DIARIO 

 

Os explicados na introdución desta programación no apartado de INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 

2.3.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

 

A realización de lecturas e traballos de carácter voluntario por parte do alumnado será tida en 

conta na súa cualificación final, sempre que a avaliación estea aprobada; o límite máximo será un 

punto, dependendo da calidade, implicación, etc. O profesorado indicará as pautas a seguir en 

cada caso concreto. Será o propio profesorado o que considere a pertinencia ou non da realización 

destas actividades tendo en conta as peculiaridades de cada grupo e do alumnado. 

Estas actividades estarán organizadas polo propio Departamento de Lingua Galega e Literatura, ou 

en colaboración con outros coma o de Normalización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

2.4. VALORACIÓN DA ORALIDADE 

 

Explicada na introdución desta programación no apartado de INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 

4. RECUPERACIÓN 

Cando unha alumna ou alumno non acade os mínimos esixibles, terá a posibilidade de 

recuperación nas semanas seguintes á avaliación mediante unha proba escrita ou coas actividades 

propostas polo profesorado, así como modificar actitudes ou hábitos de traballo na avaliación 

seguinte. A valoración e tipo de proba será a a mesma que a realizada na avaliación ( Vid. Probas 

escritas estandarizadas-EXAMES) 

  

No caso de non superar algunha avaliación ou recuperación, pode haber unha proba final escrita 

sobre os contidos e competencias da avaliación ou as avaliacións en cuestión. 

 

Por último, o alumnado que non aprobe a materia terá dereito a unha proba extraordinaria no mes 

de xuño; será unha proba escrita sobre os contidos mínimos e competencias de toda a materia do 

curso correspondente. A proba extraordinaria de xuño será cualificada de 1 a 10. O alumno debe 

acadar un 50% da nota na proba extraordinaria. 

 

5. NOTA FINAL 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións. Poderán 

facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles alumnos que teñan unha o dúas avaliacións 

suspensas. A cualificación da terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de 

xeito que a cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.   

4.- PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNADO PENDENTE DE 1º BACHARELATO 

Aqueles alumnos que promocionaron ao curso seguinte pero non aprobaron Lingua Galega 

e Literatura  de 1º BAC serán obxecto, ao longo do curso, dun seguimento levado a cabo polo 

profesor ou profesora do Departamento que imparta clase no grupo ao que pertence o alumno, 

que tamén valorará a súa actitude na aula, o esforzo por mellorar e o traballo diario. É importante 

que o alumnado demostre interese por aprobar a materia en 2º Bac.   

Estes alumnos serán avaliados por medio de probas escritas atendendo ao calendario 

establecido por Xefatura de Estudos.   

 

 



 

 
 

 

 

 

DATAS: 

Vid páxina web do IES 

 

 AVALIACIÓN 

Mediante un EXAME por avaliación. Equilibrio teoría e práctica.  A materia de cada proba 

será a correspondente a cada avaliación segundo a seguinte programación. Os criterios de 

cualificación serán: 

1ª Avaliación.- Os contidos deste exame correspóndense cos sinalados nos cinco primeiros 

temas. A teoría será cualificada con catro puntos e a parte práctica cos seis restantes. 

2º Avaliación.- Os contidos deste exame correspóndense cos sinalados nos temas 6, 7, 8, 9 e 10. 

A teoría será cualificada con catro puntos e a parte práctica cos seis restantes. 

3ª Avaliación.- Os contidos deste exame correspóndense cos sinalados nos temas 11 e 12: 

literatura medieval e literatura do Rexurdimento. Faranse preguntas teóricas, recoñecemento 

de textos e comentarios.. 

 

Se o profesor o considera oportuno poderá realizar outro tipo de probas ou ben pedir 

traballos ou exercicios específicos. En todo caso o alumno será informado con anterioridade desta 

posibilidade. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  XERAIS e ESPECÍFICOS para cada 

avaliación poden consultarse nas programacións publicadas na páxina web do Instituto: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardoblancoamor/taxonomy/term/60 

  

SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª Avaliación 

Tema 1  Contidos científicos- Relacións de significado: sinonimia, polisemia, homonimia, 

antonimia. Termos homógrafos e homónimos. O campo semántico e relacións de xerarquía 

semántica. 

Mínimos exixibles : Elaborar familias léxicas e campos semánticos. 2.- Diferenciar sinónimos e 

contrarios; homonimia e polisemia. Hiponimia e hiperonimia. 

Tema 2 Contidos científicos.- 1.- Substratos e superestratos: O substrato prerromano. A 

romanización. Os superestratos xermánicos e árabes. 2.- O esplendor e a decadencia medieval. 

3.- Os séculos escuros. 



 

 
 

 

Minimos exixibles.- 1.- Diferenciar a noción de substrato e superestrato. 2.- Saber que factores 

contribuíron á romanización e latinización do noso territorio. 3.- Elaborar un esquema 

cronolóxico da historia da lingua dende as orixes ata o século XVIII. 4.- Coñecer as 

características da lingua durante os distintos períodos da historia. 

Tema 3  Contidos científicos.- 1.- O substantivo: xénero e número. 2.- Voces patrimoniais, 

semicultismos e cultismos. 

Mínimos exixibles .- 1.- Ler e corrixir enunciados tendo en conta o xénero e o número dos 

substantivos.2.- Apreciar e valorar a corrección e precisión formal como unha condición para 

que a comuniciación funcione dunha maneira óptima. 3.- Distinguir palabras patrimoniais, 

semicultismos e cultismos. 

Tema 4  Contidos científicos.- .- A lingua galega no Rexurdimento: contexto histórico e 

situación socio-lingüística; características lingüísticas fundamentais. 2.- O adxectivo: os graos 

do adxectivo. As conxuncións comparativas. Superlativo absoluto e relativo. 3. Familias léxicas 

irregulares. 

Mínimos exixibles.- 1.- Comentar as características do galego usado no Rexurdimento. 2.- Usar 

correctamente as conxuncións comparativas. 3.- Recoñecer as familias léxicas irregulares para 

conseguir un léxico apropiado e incrementar o vocabulario. 

Tema 5  Contidos científicos.- 1.- Formas tónicas e átonas do pronome persoal. 2.- As 

contraccións. 3. O dativo de solidariedade. 4.- A colocación do pronome persoal átono. 

Mínimos exixibles.- 1.- Diferenciar as formas tónicas das formas átonas do pronome persoal. 

2.- Usar correctamente o pronome átono de segunda persoa. 3.- Colocar correctamente os 

pronomes persoais átonos. 

2ª Avaliación 

Tema 6 Contidos científicos.- 1.- Os determinantes e os pronomes: artigo, demostrativos, 

posesivos, relativos, interrogativos, indefinidos e numerais. 

Mínimos exixibles.- 1.- Coñecer os diferentes determinantes e pronomes, e empregalos 

correctamente na elaboración dos textos. 

Tema 7 Contidos científicos.- 1.- A diversidade lingüística no mundo e en Europa. 2.- Os verbos 

regulares. 3.- Morfoloxía do verbo. 4. O modo e o tempo. 5. A voz pasiva. 6.- Paradigmas da 

conxugación dos verbos regulares. 

Mínimos exixibles.- 1-Recoñecer a diversidade lingüística existente no mundo e as distintas 

familias lingüísticas. 2- Coñecer a conxugación activa e pasiva dos verbos regulares, pola súa 

rendibilidae e mellora da capacidade comunicativa.      



 

 
 

 

Tema 8 Contidos científicos.- 1.-Linguas cooficiais do Estado español; 2.-Verbos con 

alternancias vocálicas. 3- Os verbos irregulares. 

Mínimos exixibles.- 1.-Coñecer a realidade multilingüe do Estado español e de toda a 

Península Ibérica; 2.-Coñecer os verbos con alternancia vocálica e os verbos irregulares coa 

finalidade de mellorar a capacidade comunicativa e as composicións propias. 

Tema 9 Contidos científicos.- 1-Dominio lingüístico do galego e situación legal. 2-As formas 

nominais do verbo: infinitivo, xerundio e participio.3- Perífrases verbais: temporais, modais e 

aspectuais. 

Mínimos exixibles.- .-Coñecer e analizar os distintos usos sociais da lingua: usos lingüísticos do 

galego , territorio onde se fala galego e situación legal; 2.-Coñecer a forma e o uso do infinitivo 

conxugado .3- Identificar as perífrases verbais e coñecer os seus valores. 

Tema 10  Contidos científicos1.-Adverbios, preposicións e conxuncións ; 2.-.locucións 

adverbiais e prepositivas.3-As interxeccións. 

Mínimos exixibles.- 1.-Apreciar e valorar a corrección e precisión formal como unha condición 

para que a comunicación funcione de maneira óptima.; 2.-Clasificar elementos tendo en conta 

a clase de palabras a que pertencen.3-Coñecer e manexar con corrección os adverbios, 

preposicións , conxuncións, locucións e interxeccións. 

3ª Avaliación 

Tema 11  Contidos científicos.- 1.- As cantigas de amigo: caracterización temática e 

clasificación. 2.- As cantigas de amor: caracterización temática e clasificación. 3,.- As cantigas 

de escarnio: caracterización temática e clasificación. 4.- As cantigas de Santa María. autoría e 

clasificación das mesmas. 

Mínimos exixibles.- 1.- Coñecer as características das cantigas de amigo, amor e escarnio. 2.- 

Ler, comprender e comentar as cantigas galego-portuguesas. 3.- Ler, comprender e comentar 

fragmentos representativos das cantigas de Santa María     

Tema 12  Contidos científicos.- 1.- Vida e obra de Rosalía. 2.- Cantares Gallegos e Follas Novas. 

3.- Significación da obra de Rosalía.  3.- Vida e obra de Manuel Curros Enríquez. 4.- 

Características e temática de Aires da miña terra. 5.- O divino sainete.  6.- Vida e obra de 

Eduardo Pondal. 7.- Principais elementos temáticos de Queixumes dos Pinos. 8.- O mundo 

poético pondaliano.    

Mínimos exixibles.- 1.- Coñecer as características da vida e da obra de Rosalía de Castro. 2.- Ler, 

comprender e comentar poemas representativos de Rosalía de Castro. 3.- Recoñecer o papel 

de Curros Enríquez na recuperación literaria relacionándoo con Rosalía e Pondal. 4.- Coñecer a 

dimensión social da obra de Curros Enríquez. 5.- Distinguir temática, estilo e lingua propias da 



 

 
 

 

poesía de Curros Enríquez. 6.- Coñecer e comentar poemas representativos da obra de Curros 

Enríquez. 7.- Valorar a obra poética de Pondal, con atención a temática, lingua e artificios 

literarios. 8.- Descubrir os valores simbólicos da paisaxe na súa obra. 9.- Coñecer e comentar 

textos significativos da obra pondaliana. 

Considéranse ademais mínimos exixibles os estándares do bloque 2 .que foron tratados durante todo 

o curso de1º de bacharelato e cuxa adquisición consideramos fundamental por determinar a madurez 

expresiva e de comprensión  obxectivo fundamental da materia de lingua. 

A proba contará polo tanto cun texto que conleve aplicación dalgún ou algúns destes estándares. 

 

  

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da autora e emite 

opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas do texto. 

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada. 

LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas producións. 

LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

 

NOTA FINAL: 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións. A cualificación da terceira avaliación 

terá en conta as das avaliacións anteriores. A cualificación da terceira avaliación será coincidente 

coa nota final de curso.   
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