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CONTIDOS MÍNIMOS 1º de BACHARELATO

(APLICADOS NA 1ª e 2ª AVALIACIÓN)

. Lectura comprensiva, análise e comentario crítico de todo tipo de textos (orais e
escritos)

. Xerarquización de ideas principais e secundarias

. Análise de textos literarios do programa.

. Produción de textos escritos respectuosos coas regras de corrección lingüística,
coas propiedades textuais.

. Elaboración de textos argumentativos,  expositivos, narrativos, descritivos e de artigos de
opinión.

.   Exposicións   de  textos  propios  cun vocabulario  e  rexistro  adecuados  a  unha  temática
proposta..

. Respecto polas normas básicas que rexen a interacción comunicativa.

.   Valoración  da  nosa  lingua  como  elemento   de  identidade   colectiva   e
consideración  positiva  do  esforzo  e  o  compromiso  individual  a  prol da  

normalización lingüística.

. Desenvolvemento das capacidades de autocorrección, autoavaliación e coavaliación.

.  Comprensión  e  definición  dos  principais  conceptos  da  Lingüística  relacionados  coa
comunicación e a linguaxe.

.  Reflexión  sobre  os  conceptos  de  nivel   e  rexistro  lingüístico  e  as  súas
manifestacións   sociolingüísticas.   Sinonimia.   Campos   semánticos.  

Eufemismos.

.  Coñecemento  da  Morfoloxía,  razoamento  de  cuestións  morfosintácticas  e
distinción  e  caracterización  das  clases  de  palabras:  
Adxectivo,  substantivo,  artigo,  pronomes  persoais,  demostrativos,  posesivos,
cuantificadores  e  identificadores,  verbo  (formas  e  usos;  principais  perífrases),
conectores  (preposicións,conxuncións  e  locucións  prepositivas  e  conxuntivas)
adverbio (e locucións adverbiais).

.  Coñecemento,  comprensión  e  valoración  crítica  da  diversidade  lingüística  no
mundo,  en  Europa  e  na  Península  Ibérica.  

Multilingüismo  e plurilingüismo.  Linguas  hexemónicas  e  linguas  minorizadas.
Linguas  minoritarias  e  linguas  maioritarias.  Conflito  lingüístico  e  diglosia. 
Substitución e Normalización Lingüística. Ecoloxía das Linguas. Lusofonía.
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.   Coñecemento,   comprensión  e   valoración  crítica   da formación  da lingua
galega: substrato,  estrato  e superestrato.  Cultismos,  semicultismose palabras
patrimoniais. Familias léxicas regulares e irregulares.

.  Coñecemento,  comprensión  e  valoración  crítica  da  lingua  galega  na  Idade
Media  e  nos  Séculos  Escuros.  Contexto  histórico  e  situación sociolingüística.

. Coñecemento, comprensión e valoración crítica da lingua galega no Rexurdimento. Contexto
histórico e situación sociolingüística. Ata Rosalía de Castro.

. Coñecemento, comprensión e valoración crítica da Literatura Galega, como unha literatura
non normalizada. Cronoloxía .

. Coñecemento, comprensión e comentarios literarios arredor da literatura medieval: a lírica
profana e a lírica relixiosa. A prosa medieval.

.  Coñecemento,  comprensión  e  valoración  crítica  da  literatura  nos  Séculos  Escuros  e  na
Ilustración: literatura popular e culta. 
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 Criterios de avaliación                             Estándares de aprendizaxe

B2.1.  Aplicar  estratexias  e  coñecementos
lingüísticos, sociolingüísticos e
pragmáticos para comprender, analizar e
comentar o texto na súa integridade.

LGB2.1.1.  Recolle  as  ideas  fundamentais  do  texto  en  
resumos,esquemas e mapas conceptuais.

CCL
CAA

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos 

CCL
CSC

LGB2.1.3.  Distingue  o  tema  principal  e  os  subtemas  e  compón  o 
esquema xerarquizado das ideas do texto.

CCL

B2.2. Compoñer     producións escritas
planificadas  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con corrección

LGB2.2.1.  Selecciona  e  presenta  os  contidos  dos  seus  textos  de 
forma clara e ordenada.

CCL

LGB2.2.2.  Identifica  e  describe  as  características  lingüísticas  dos 
distintos tipos de rexistro.

CCL

LGB2.2.3.  Utiliza  o  rexistro  lingüístico  axeitado  á  situación 
comunicativa das súas producións.

CCL
CSC

LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. CCL

LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.

CCL

B2.3.  Comprender,  producir  e  sintetizar  o
contido   de   textos   expositivos   e
argumentativos de tema especializado do
ámbito  educativo  ou  de  divulgación
científica e cultural.

LGB2.3.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  tanto  o  contido  de 
materiais de consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e 
textos argumentativos e expositivos (ensaios).

CCL
CD
CAA

LGB2.3.2.  Identifica  o  tema  e  a  estrutura  de  textos  de  carácter 
expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural.

CCL

LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundariasde 
textos  de  carácter  expositivo  e  argumentativo 

CCL

LGB2.3.4.  Analiza  os  recursos  verbais  e  non  verbais  dos  textos 
expositivos e argumentativos de tema especializado e valóraos en 
función da intención comunicativ

CCL
CAA

LGB2.3.5.  Desenvolve  un  tema  do  currículo  con rigor,  claridade  e 
corrección ortográfica e gramatical.

CCL

LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso 
decoloquialismos e palabras comodín.

CCL

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma
crítica textos publicitarios e periodísticos
de carácter informativo ou de opinión.

LGB2.4.1.  Comprende,  produce  e  valora  de  forma  crítica  textos 
publicitarios  e  periodísticos  de  carácter  informativo  ou  de opinión.

CCL
CSC

LGB2.4.2.  Interpreta  as  mensaxes  publicitarias CCL
CSC
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B5.4.  Ler  textos  significativos  da  literatura
medieval, identificar as súas
características  temáticas  e  formais  e
poñelas   en   relación   co   contexto
sociohistórico e sociolingüístico e mais o
xénero ao que pertencen.

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

CCL

B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura
do Rexurdimento: contextualizar
sociohistórica  e  sociolingüisticamente  a
produción  do  Prerrexurdimento  e  o
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir
e analizar as obras e os/as autores/as
principais deste período. Rosalía de Castro.

LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento:
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción 
do  Prerrexurdimento  e  o  Rexurdimento  
describe e analiza as obras e os/as autores/as principais deste 
período. Rosalía de Castro

CCL

B5.8.   Ler   textos   significativos   dos/das
principais autores/as do
Rexurdimento pleno XIX 

LGB5.8.1.  Le  e  comenta a nivel esencial  textos  representativos  da 
literatura  do Rexurdimento e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico.

CCL

1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teranse en conta os resultados das avaliacións anteriores.
A través da Aula virtual e do Correo electrónico a profesora establece 
actividades: redacción, comentarios, opinións, lecturas de prensa, etc. que
contribuirán a unha progresiva mellora das  competencias básicas.
Será moi importante a interacción on line coa profesora e a entrega destas
actividades en tempo e forma.

Instrumentos:
 Audios, vídeos, presentacións en slideshares e lectura de textos 
proporcionados pola profesora a través da rede. 
Corrección das actividades  formuladas individualmente e aclaracións . 
Comunicación  continua co alumnado a través de correo electrónico e 
Aula virtual.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Aplicarase na materia o criterio da Avaliación continua. O aprobado na 
Segunda Avaliación implica o aprobado automático da Primeira.

Se se obtivo o aprobado na 2ª avaliación manterase este na cualificación

final, se ben esta cualificación pode ser redondeada   á alza   ata nun 20 % en  

función da implicación do alumno ou alumna na materia, así como da súa
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progresión persoal na mesma desde o inicio de curso ata o 3º trimestre. 

Se  non  están  aprobadas  as  avaliacións  anteriores,  aínda  se  poden
recuperar co reforzo programado neste último trimestre. 
Se se acadan os mínimos, nos casos en que se lograse o aprobado con moi
boa progresión,  é posible incrementar ata un 20% a cualificación final.
Nunca será penalizada a cualificación final polo traballo do 3º trimestre
pero pode mellorar as cualificacións.
O alumnado que non superou as avaliacións anteriores ten que entregar
obrigatoriamente as tarefas deseñadas como Reforzo. 
As  tarefas  obrigatorias  deben  estar  FEITAS  POLO  ALUMNADO,   e  ben
presentadas   en forma e en tempo   para superar a materia.  

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado que vaia a setembro será examinado dos contidos vistos na 
1ª e 2ª avaliación ata o mes de marzo.
Se é posible farase un exame presencial de contidos mínimos e senón 
habilitarase unha tarefa para que a entreguen por correo.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Formularanse actividades variadas  para repasar os bloques de Lingua 
escrita e Literatura segundo os estándares escollidos para reforzo.
O alumnado debe presentalas en forma e en tempo para superar a 
materia suspensa.
Non se contempla impartir novos contidos na materia.
Textos para comentar : prensa, literarios, publicidade, etc
Presentacións en slideshare, audios, vídeos, lecturas etc.
Elaboración de textos propios.
Repaso de ortografía e gramática individual en páxinas con solucións.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Uso de Aula virtual e correo electrónico.

Procurar a conectividade de todo o noso alumnado.
En caso de non a ter, o centro proporcionaralle un ordenador.

Materiais e recursos

Material de lingua deseñado pola profesora especificamente para repaso no 3º
trimestre( audios, vídeos, presentacións, comentarios…) 

O alumnado ten igualmente acceso aos contidos no seu manual en papel.

Tarefas on line sobre vídeos e textos en xornais dixitais. 
Tarefas de comentario de texto literario que proporciona a profesora, con 
exemplos prácticos e textos xa comentados
Comentario de textos guiado e libre.
Páxinas de recursos on line sobre lingua galega.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico ao alumnado
Publicación na páxina web do centro

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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