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Normativa 
 
 

A normativa á que se fai referencia na programación  de Lingua  Galega  e Literatura  para o curso 2016-2017 é a 

seguinte: 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Tamén temos  en conta o decreto inserido no DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015. 

 

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación,no curso académico 2016/17, do currículo establecido no 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Introdución 

A materia de lingua galega e literatura na ESO oriéntase tanto á aprendizaxe instrumental do idioma como á 

comprensión da realidade lingüística de Galicia, co obxecto de desenvolver nos escolares, ademais do uso 
correcto, unha actitude de aprecio e de sensibilidade cara á lingua galega e a súa aceptación social. Amais 

diso ten como obxectivo fundamental o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado. A tal fin 
perséguese capacitar a ese alumnado na interacción nas máis diversas situacións comunicativas, na 

produción correcta, creativa e adecuada ao contexto das máis diversas mensaxes. 
É conveniente, nesta etapa, asumir a bagaxe lingüística do alumnado como punto de partida desde o que 
suxerir e achegar modelos normativos que amplíen as súas capacidades de comunicación. Este punto de 

partida non é alleo á análise e á comprensión do medio sociolingüístico no que viven os alumnos nin aos 
factores (socioeconómicos, culturais, etc.) que interveñen nel. Tanto é así que o contexto do noso centro 

favorece amplamente o uso do idioma; porén, dito uso tamén ten conleva eivas no proceso de aprendizaxe 
por seren renuentes os alumnos/as á práctica e aceptación plena da modalidade culta ou estándar de lingua e 

preferiren a comunicación por medio da variedade local ou popular. 
Polo tanto, partindo das aprendizaxes adquiridas na educación primaria, a ESO debe favorecer o uso 

funcional da lingua como instrumento de comunicación e de representación, pero tamén a conciencia crítica 
sobre a situación do idioma e a súa permanencia histórica. Agora ben, o fomento do uso (procedementos) e 
do aprecio (actitudes) deberá constatarse, obxectivamente, na práctica e nos coñecementos teóricos de 

alumnos e alumnas. 
En consecuencia, a aprendizaxe de Lingua Galega e Literatura na ESO estará orientada a un triplo obxectivo: 

o progreso do alumnado no dominio das destrezas instrumentais (escoitar, falar, ler e escribir) e dos 
coñecementos teóricos xa adquiridos na educación primaria, o coñecemento histórico e a comprensión 
crítica da evolución e da realidade actual da lingua e o coñecemento da literatura galega (etapas, autores e 

obras), como manifestación dunha cultura diferenciada e como referente para as súas propias producións. 
Consideramos que todas as áreas lingüísticas que buscan o desenvolvemento e a mellora da capacidade de 

comprensión e expresión deberían participar dun marco de referencia común e duns criterios didácticos 
coherentes, respectando a especificidade de cada unha delas. 
A formación lingüística ten un carácter continuo ao longo das diversas etapas educativas e non existen tanto 

diferenzas de contidos, canto diferenzas na intensidade coa que se traballan. Malia esa dificultade, derivada 
do carácter progresivo na aprendizaxe dunha lingua, 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. 
A reflexión sobre o código, como base para o uso práctico, semella a fórmula máis axeitada para conseguir a 

competencia comunicativa oral e escrita do alumnado, que deberá incluír os inevitables aspectos teóricos. 
Consideramos importante, para mellorar o uso oral e escrito, a adquisición do léxico patrimonial, para 
o que se inclúen campos léxicos aglomerados arredor de catro eixes temáticos (a persoa, as 
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relacións sociais, o territorio e a natureza, e as institucións, as tradicións e os costumes), que non exclúen 
outros. 

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 e obras que resulten de interese para alumnas e alumnos. 
Tamén, o estudo da literatura abordarase desde distintas perspectivas. En concreto, debe contribuír á 

capacitación comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de lingua apropiados e creativos en que 
prime a dimensión estética, sexan percibidos como fonte de pracer e de enriquecemento persoal ou como 

manifestación dunha cultura diferenciada. 
Doutra banda, o estudo da literatura posibilita ou acrecenta o gusto pola lectura, mellora as capacidades de 
comprensión e interpretación das mensaxes lingüísticas e incrementa o espírito crítico no alumnado. 

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 non 

debe ser responsabilidade exclusiva do profesorado de Lingua Galega e Literatura, senón preocupación 
compartida por todo o equipo educativo. É obxectivo deste Departamento a coordinación con todos aqueles 

implicados no emprego da lingua para as máis diversas situacións comunicativas. 
 

BACHARELATO 

1. INTRODUCIÓN 

Somos galegos, en palabras de Castelao, por obra e graza do idioma. A lingua é a creación colectiva máis 

importante do pobo galego. Por iso, a súa normalización e preservación, é unha responsabilidade común. 
Dende a escola pódese facer moito para conservar ese ben cultural pero non podemos esquecer que é a 
sociedade, no seu conxunto, a que decide sobre as linguas que quere usar. A normalización lingüística é un 

proxecto de gran complexidade que excede o ámbito docente e, por suposto, a responsabilidade da materia 
de Lingua galega e literatura. Sobre a normalización inciden entre outros, de forma determinante, os 

seguintes factores: 
• A preocupación dos gobernantes e o seu grao de sensibilización sobre o valor da lingua. 
• A globalización das comunicacións que prioriza o inglés como lingua franca, sobre todas as demais, 

incluídos o castelán, o francés, o portugués, etc. 
• A resposta individual e colectiva da sociedade galega perante o proceso de normalización. 

A responsabilidade da normalización lingüística, vista dende a materia de Lingua galega e literatura, comeza 
porque alumnas e alumnos teñan probado, e aprobado, a súa competencia nas destrezas e nos 

coñecementos básicos que se esixen nesta disciplina. Prefírese polo tanto a competencia á convicción 
ideolóxica; prefírese o coñecemento sistemático do código, gramática incluída, á afección. Consideramos 

sobre todo útil para a normalización que o alumnado aprenda con solvencia e rigor a lingua e a literatura e 
que adquira, nesta materia, as mesmas destrezas e capacidades de comunicación que adquiren os escolares 
de todo o mundo nas súas linguas respectivas. Trátase de propiciar, antes de ulteriores iniciativas na súa 

defensa, o coñecemento e, especialmente, o uso. 
O obxectivo central para esta etapa de Bacharelato de Lingua galega e literatura é que alumnas e 

alumnos aprendan correctamente o idioma, e que poidan xustificar a través de probas obxectivas 
eses coñecementos. 
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Preténdese, con este obxectivo, que ao rematar a etapa, alumnas e alumnos teñan demostrados 
coñecementos solventes sobre fonética e fonoloxía, morfosintaxe e léxico-semántica, así como sobre as 

etapas da literatura galega, recoñecendo autores e obras; preténdese, do mesmo xeito, abordar 
sistematicamente os principios gramaticais a través do estudo das clases de palabras, das relacións entre 

elas e dos seus significados. Alumnas e alumnos deberán, así mesmo, coñecer conceptos básicos de 
psicolingüística e de sociolingüística, de forma que poidan emitir xuízos persoais fundamentados. Esa análise 

incluirá na medida do posible o estudo comparativo, en relación co galego, das outras linguas ibéricas e do 
mundo. 
En definitiva, o obxectivo será a plena competencia comunicativa, incluídos aspectos teóricos e prácticos, de 

forma que ao rematar a etapa estean en disposición de utilizar con propiedade as normas ortográficas, 
gramaticais e léxicas que definen o uso culto do idioma galego. 

Os contidos están enunciados como mínimos para que se poidan traballar, de forma razoable, na súa 
totalidade, pero se quedase marxe recoméndase a súa ampliación nos aspectos procedementais e 

instrumentais. Inclúense os mesmos contidos actitudinais (arredor de tres palabras: respecto, valoración e 
interese) para toda a etapa. Pola orientación que se pretende para a materia, teñen menor entidade e son, 
sobre todo, difíciles de avaliar con obxectividade. 

A orientación que acabamos de describir apunta ao bloque «Estudo da lingua» como centro das actividades. 
Na súa estruturación interna optamos, finalmente, por estudar en primeiro a morfoloxía e, en segundo a 

sintaxe, canda as propiedades do texto e a súa tipoloxía; tamén por integrar fonética e fonoloxía e por 
separar lexicoloxía e semántica. Agora ben, unha parcelación completa, en lingua, é imposible, e cuestións 

prácticas de ortofonía e ortografía, léxico e morfosintaxe deberán ser desenvolvidas ciclicamente nos dous 
cursos. 
A aprendizaxe da lingua nesta etapa oriéntase cara a dous tipos de discurso: o literario e o científico-técnico. 

Non se pretende só o coñecemento do código, senón a súa aplicación con destreza para organizar os outros 
saberes. As técnicas de traballo, mesturando os medios tradicionais e as novas tecnoloxías, responden a esa 

necesidade. 
En lingua e medios de comunicación procúrase a utilización do galego na elaboración da información, sen 
outros xuízos de valor porque a recepción, mesmo crítica, das súas mensaxes é unha cuestión moi 

subxectiva. Importante é o coñecemento dos formatos dos programas e das características da lingua nestes 
medios, de imprescindible coñecemento na sociedade actual. 

Ademais, desde a perspectiva que relaciona a sociedade coa lingua ou linguas de uso, afondarase non tanto 
na extensión do uso, xa consolidado no contorno comarcal, como na consolidación do prestixio comunicativo 
do idioma que empregan case o cen por cento do alumnado. 

Cumprirá, no entanto, a profundización na extensión, nos contextos comunicativos precisos, do modelo 
estándar de lingua por canto entre o propio alumnado do centro hai unha tendencia a non discriminar os 

distintos contextos comunicativos. Iso propicia un decantamento por usar indefectiblemente o modelo local e 
popular de lingua. 
Como consecuencia do anterior, imprimirase unha maior énfase en observar as incorreccións lingüísticas 

propias da fala popular, non para suplantala, senón para informar doutros modelos posibles ou ben corrixila 
nos aspectos máis deturpados e alleos a ela mesma. 
Incorporar o estudo desta variedade local de lingua no currículo da materia. 

Así mesmo, estarase atento para transmitir a información e reflexionarase sobre os produtos 
literarios ou dutras facetas culturais saídos desde a bisbarra. O recoñecemento de ambientes, 
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lugares, personaxes, ... achega o interese polo propio e pola materia en si, e non se debe canear tal 
posibilidade. 

A literatura, como modelo de calidade lingüística, pon en contacto os escolares cunha tradición cultural propia 
e con formas de expresión e estilos que lles permiten coñecer, en palabras doutros, experiencias, ideas, 
sentimentos e fantasías. A lectura con pracer e o estudo sistemático dos textos, co obxecto de captaren as 

súas dimensións estéticas, semellan o camiño axeitado para a elaboración das súas propias producións. 
Recoméndase o estudo da lingua e da literatura como partes diferenciadas, por máis que ambas se 

complementen mutuamente como elementos de cultura que son; si é recomendable a profusa utilización de 
textos literarios, entre outros, á hora de traballar os contidos de lingua. Así mesmo, recoméndanse 

actividades que estimulen tanto o interese e o hábito da lectura como a capacidade para expresarse 
correctamente en público. 

O estudo de Lingua e literatura galegas no Bacharelato debe dotar a alumnos e alumnas dunha formación 
lingüística sistematizada, coherente e rigorosa no que atinxe aos coñecementos teóricos e ás destrezas 
prácticas e, igualmente, debe de pro p o rcionarlles os elementos para comprender de forma autónoma, e 

crítica, a realidade sociolingüística do país.
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Contextualización do programa 

 
O alumnado do IES Eduardo Pondal é eminentemente rural e galegofalante, de xeito que a nosa programación debe 
aplicarse tendo en conta estas circunstancias. En consecuencia, cómpre realizarnos a tarefa de asentar a autoesima 
do alumnado galegofalante sen esquecer introducir o minoritario alumnado castelanfalante no uso, especialmente no 

plano oral, da nosa lingua. Tamén é preciso insistir na distinción entre as formas propias e as alleas, pois é este o 
aspecto en que o alumnado demostra maior dificultades, inzado como está o seu léxico de interferencias. 
 
Tamén é notoria ausencia do hábito de lectura, agravada nos casos en que a familia non posúe un nivel sociocultural 

axeitado. Por isto consideramos imprescindible o achegamento á literatura galega e a incidencia na mellor 
comprensión dos textos e na amplicación do vocabulario do alumnado. 
Tamén debemos estar atentos ao número de alumnos e alumnas procedentes doutras comunidades ou países, non 

galegofalantes, e procurar unha inserción na nosa cultura e un achegamento ás ferramentas lingüísticas precisas para se 

desenvolveren no medio. Nese sentido o ambiente galegofalante é unha vantaxe que permite unha mellor integración tamén 
social e familiar 
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Obxectivos 
 
Obxectivos na ESO: 
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan 

conseguir os seguintes obxectivos: 

 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus derei-tos no respecto aos demais, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidarieda-de entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos hu-
manos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidada-nía 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 oportuni-dades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereo-tipos 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 personalida-de e nas súas relacións cos demais, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os confli-tos.  

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos 
coñecementos. Adquirir unha preparación bási-ca no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunica-
ción.  

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e 
aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participa-ción, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a apren-der, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua ga-lega e na lingua castelá, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñece-mento, na lectura e no estudo da literatura.  

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia pro-pias e das outras persoas , así como o 

patrimonio artístico e cultural, coñecer mu-lleres e homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega 
ou a outras culturas do mundo.  

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 per-soal e social. 
Coñecer e valorar a dimensión humana da 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 
mellora.  

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifesta-cións artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación.  

m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, his-tórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desen-volvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.  
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n. Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fun-damental para o mantemento da nosa identidade. 
, e como medio de relación in-terpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos co-munica con 
outras linguas, en especial coas pertencentes a comunidade lusófona.  

 
 
 

Obxectivos no Bacharelato 
 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacida-des 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 equi-tativa e favoreza a sustentabilidade.  

b. Consolidar unha madurez persoal e social que lles 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 mu-lleres, analizar e valorar criticamente as 
desigualdades e discriminacións existen-tes, 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 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 a comunicación.  
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 

factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social.  
i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 

elixida. 
j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 

forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 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.  

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun 
mesmo e sentido crítico.  

l. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, co-mo fontes de formación e enriquecemento 
cultural.  

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento per-soal e social e impulsar condutas e hábitos 
saudables.  

n. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuir a súa conservación e mellora no 

contexto dun mundo globalizado.  
 
 
 

Competencias clave 
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Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os conti-dos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co 

fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.  

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  
 

CCL: Comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .  
CD: Competencia dixital.  
CAA: Aprender a aprender.  
CSC: Competencias sociais e cívicas.  
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
CCEC: Conciencia e expresións culturais.  

  
 

Elementos transversais 
 

• CL : Comprensión lectora 

• EOE: Expresión oral e escrita 

• CA: Comunicación audiovisual 

• TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 

• E: Emprendemento. 

• ECC: Educación cívica e constitucional 

• IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres 

• PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• PRPC. Prevención e resolución pacífica de conflitos 

• PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia persoal e social (valores que 

sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 

respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do 

terrorismo e de calquera tipo de violencia.) 

• EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial  

• EV: Educación viaria 
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Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 
temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución 
de cada un, competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
 
 
  

AQUÍ VAN AS TÁBOAS CORRESPONDENTES AO CURRICULO DE CADA CURSO 
 ENGADIDAS  AO FINAL DESTE  DOCUMENTO (PÁXINA 51-171) 
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Área/Materia e Curso 

Nº Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios 
avaliación 

Estándares 
aprendizaxe 

Grao 
mínimo de 

consecución 

de cada 
estándar 

Competencia
s clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

Indicar os 
obxectivos da 
etapa fixados 
no Decreto 
correspondent

e polo que se 
establece o 
currículo, de 
xeito 
codificado (a., 
b., c., …) 

Desenvolver os 
contidos 
establecidos no 

Decreto 
correspondente
, 
secuenciándoos 

Os recollidos 
no Decreto 
correspondent
e relacionados 
cos contidos 
desenvoltos, 
indicalos de 
xeito 

codificado 
(B1.1, B1.2.,…) 

Os 
relacionado
s cos 
criterios de 
avaliación e 
de xeito 
codificado 
(LCLB1.1.1., 

LCLB1.1.2., 
…) 

Establecer o 
grao 

mínimo de 
consecución 
de cada un 

dos 

estándares 
de 

aprendizaxe 
para acadar 

unha 
cualificación 

positiva 

As asociadas 
aos 
estándares de 
aprendizaxe 
do apartado 
anterior e de 
xeito 
codificado 

(CCL, 
CMCCT,...) 

Reflectir os 
elementos 

transversais 

de xeito 
codificado 
(CL, EOE, 

CA, TIC, …) 

Reflectir os 
instrumentos 
de avaliación 

que se 
empregarán 
para 
comprobar 
se se 
acadaron os 
obxectivos, 
estándares 

de 
aprendizaxe 
e 
competencia
s clave. 

Ponderación 
de cada 
instrumento 
de 
avaliación 
no proceso 
de 

avaliación. 
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a 
desenvolver polo profesorado, para acadar os estándares 
de aprendizaxe, así como a adquisición das competencias 
clave.  
 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGA PARA  1º  ESO 

Imos amosar a metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado para acadar os 
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave de 1º ESO LINGUA GALEGA. 
 
Seguimos o libro Lingua e Literatura de Santillana. 

Tendo en conta o decreto inserido no DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015, vemos cinco bloques que integran, 
cada un deles, un número diferente de contidos. Así constatamos que:  
O bloque 1, “Comunicación oral. Escoitar e falar”, integra  dez contidos. 
O bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir”, insire catorce contidos. 

O bloque 3, “Funcionamento da lingua”, consta de trece contidos. 
O bloque 4, “Lingua e sociedade”, contén nove contidos. 
O bloque 5, “Educación literaria”, posúe seis contidos. 
 
Á súa vez estes bloques están, con moita frecuencia, interconectados. Por exemplo, no bloque 3, no apartado B3.9.1 

lemos “Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia”. Polo tanto vemos os 
bloques 1 e  2 dentro do bloque 3. 
 
Pois ben, os anteriores bloques de contidos están repartidos no libro de texto seleccionado en doce unidades 

didácticas con cadanseu título, divididas á súa vez en nove apartados. Cada unidade abrangue contidos dos cinco 
bloques. 
 
As doce unidades didácticas son:  

1. Os textos e os seus tipos. 
2. A narración I 
3. A narración II. Elementos e estrutura. 
4. A narración III. A lenda. 

5. A descrición I. 
6. A descrición II. O retrato. 
7. A descrición III. A guía e o catálogo. 
8. O diálogo I. A conversa. 

9. O diálogo II. O debate. 
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10. O diálogo III. A entrevista. 
11. Os medios de comunicación. 
12. Os xéneros xornalísticos. 
 

 
 
 
 

Cada unidade didáctica insire, á súa vez, 9 apartados con título. Os títulos son: 
1. Tipos de textos: Os textos e os seus tipos, a narración (a lenda), a descrición (o retrato, a guía e o catálogo), o 
diálogo (a conversa, o debate e a entrevista), os medios de comunicación: o xornal, a noticia e a crónica. 
 

2. Lectura: diversos fragmentos de lecturas. 
 
3. Taller de escritura: o conto, o diálogo, a descrición, o retrato, o cómic, argumentación, a entrevista, o artigo 
xornalístico e a noticia. 

 
4. Vocabulario: a saúde, o dicionario, a enfermidade, os alimentos, partes do corpo, sinónimos e antónimos, as 
calidades das persoas, familia de palabras, o exterior da vivenda, campos semánticos, o interior da vivenda, prefixos, o 
lecer e as afeccións, os sufixos, os sentimentos, palabras primitivas e derivadas, as crenzas, as palabras compostas, a 

vestimenta, as palabras parasintéticas. 
 
5. Ortografía: o alfabeto, os dígrafos, r, rr, g, z, k, b, v, h, x, ll, a acentuación, a acentuación diacrítica, punto, punto e 
coma, os dous puntos, guión. 

 
6.Gramática: a comunicación, a palabra (clases e constituíntes), suxeito e predicado, complementos do predicado, o 
verbo regular, o adverbio, os enlaces, o substantivo, o artigo, o adxectivo cualificativo, os determinantes, os pronomes 
persoais. 

 
7.Lingua e sociedade: A diversidade lingüística, os niveis de lingua, os hábitos lingüísticos. 
 
8. Literatura: A lingua literaria, literatura popular e literatura culta, a prosa e o verso, a versificación, a rima, a estrofa, o 

poema, os recursos literarios, a poesía, as narracións cultas, as narracións tradicionais, o teatro. 
9. Competencias básicas 
 
Agora imos estudar como os apartados inclúen os contidos do currículo.  

O apartado 1 “Tipos de textos”  está dentro dos bloques de contidos 1 “Comunicación oral: Escoitar e falar” e 2 
“Comunicación escrita: Ler e escribir” pois nos contidos B1 e B2 lemos graos mínimos de consecución de estándar 
como a comprensión lectora e auditiva, facer resumos, comprender as ideas principais e secundarias, producir textos 
orais (o diálogo), comprender os textos narrativos, expositivos, a noticia e a estrutura dun xornal. 
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O apartado 2 “Lectura” entra de cheo no bloque de contido “Comunicación oral: Escoitar e falar” e no de “Comunicación 
escrita: Ler e escribir” pois para ler cómpre respectar os aspectos prosódicos como a entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume (B1.3.2.). A lectura tamén serve para rexeitar prexuízos sobre a pronuncia da lingua galega (B1.6.2.) 
Neste apartado tamén contempla o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, corchetes […]) que 

aparecen no texto escrito (B2.1.5.) Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da 
lectura (B2.1.7). Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (B2.7.1.). Le en voz alta seguindo os patróns 
fonéticos do galego (B2.7.2.) 
 

O apartado 3 “Taller de escritura” garda relación co bloque 1 e 2: tipos de textos, noticia, argumentación… 
 
O apartado 4 “O vocabulario” insírese no bloque 3 “Funcionamento da lingua” (B3.1.1.: usa un vocabulario amplo e 
preciso). 

 
Os apartados 5 “Ortografía” e 6  “Gramática” están dentro do bloque 3 “Funcionamento da lingua”.  
 
O apartado 7 “Lingua e sociedade” insírense no bloque homónimo 4. 

 
O apartado 8 “Literatura” coincide co bloque homónimo 5. 
 
É fundamental introducir as TICs, polo que haberá materiais creados pola propia profesora ou seleccionados por ela dispoñibles 
na Aula virtual. Tamén se empregarán outras vías de comunicación e de entrega de tarefas, como  o correo electrónico e mesmo 
o whatsapp, solicitando permiso  a cada familia.  
A programación require modificacións que veñen marcadas pola evolución do propio grupo-aula e o nivel de adquisición das 
competencias, polo tanto será no remate do curso, na memoria, onde se sinalen que cambios se produciron e por que. Como 
regra xeral, procuraremos asegurarnos da adquisición das competencias básicas mediante as tarefas cotiás na aula antes que 
seguir cara a diante sen ter asentados os coñecementos anteriores. 
 
 
 
 

 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Como os contidos do currículo están esparexidos por todos os apartados seguiremos a orde dos temas: 

 
1ª avaliación: 1-4 unidades. 
2ª avaliación: 5-8 
3ª avaliación: 9-12 

 
 
LIBROS DE LECTURA 
Campo, Marica: E  Xoel aprendeu a voar. 
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Castro, Francisco: Chamábase Simbad. 
Costas, Ledicia: Escarlatina ou a cociñeira defunta. 
 
Estes tres son de lectura obrigatoria, e leranse nos tres grupos en avaliacións diferentes para que poidan acceder a un 

maior número de exemplares nas bibliotecas. 
Tamén se poderá realizar un traballo dun lbro de lectura de maneira opcional, que o alumnado poderá escoller de entre 
os do seu nivel na biblioteca, coa axuda e aprobación da profesora. 

 
 
Con respecto ao libro de lectura o alumno lerá un en cada trimestre. O profesor dará unha lista e o rapaz elixirá.É 

imprescindible demostrar que o alumno leu o libro. Para isto o rapaz ou rapaza  debe acadar un  0, 5 sobre 1 (5% sobre 
10%). En caso contrario terá unha recuperación en cada trimestre. Se non demostra a súa lectura terá que ir á proba 
extraordinaria de setembro aínda que tivese aprobados os outros exames do libro de texto.A proba consistirá nun 
exame ou nun traballo do libro de lectura no que o profesor/a  valorará a comprensión, a expresión, a redacción, a 

puntuación, a presentación e as faltas de ortografía. 
A lista dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do curso. 
O valor numérico da nota do exame do libro será dun 10% do total (80% exame, 10% libro de lectura, 10% traballo e 
actitude de clase). 

 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGA PARA  2º  ESO 
Imos amosar a metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado para acadar os 

estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave de 2º ESO LINGUA GALEGA. 
 
Seguimos o libro Lingua e Literatura de Santillana. 
Tendo en conta o decreto inserido no DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015, vemos cinco bloques que integran, 

cada un deles, un número diferente de contidos. Así constatamos que:  
O bloque 1, “Comunicación oral. Escoitar e falar”, integra  dez contidos. 
O bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir”, insire catorce contidos. 
O bloque 3, “Funcionamento da lingua”, consta de trece contidos. 

O bloque 4, “Lingua e sociedade”, contén nove contidos. 
O bloque 5, “Educación literaria”, posúe seis contidos. 
 
Á súa vez estes bloques están, con moita frecuencia, interconectados. Por exemplo, no bloque 3, no apartado B3.9.1 

lemos “Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia”. Polo tanto vemos os 
bloques 1 e  2 dentro do bloque 3. 
 
Pois ben, os anteriores bloques de contidos están repartidos no libro de texto seleccionado en doce unidades 

didácticas con cadanseu título, divididas á súa vez en nove apartados. Cada unidade abrangue contidos dos cinco 
bloques. 
 
As doce unidades didácticas son:  
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1. Comunicación oral e escrita. 
2. Formas de comunicación oral. 
3. Os textos narrativos.  
4. A descrición. 

5. A exposición. 
6. Os textos expositivos. 
7. A argumentación.  
8. Os textos argumentativos. 

9. A publicidade. O anuncio publicitario. 
10. A noticia.  
11. A crónica.  
12. A reportaxe.  

 
 
 
 

 
Cada unidade didáctica insire, á súa vez, 9 apartados con título. Os títulos son: 
1. Tipos de textos: Comunicación oral e escrita, formas de comunicación oral, os textos narrativos, a descrición, a 
exposición, os textos expositivos, a argumentación, os textos argumentativos, a publicidade, o anuncio, a noticia, a 

crónica, a reportaxe. 
 
2. Lectura: diversos fragmentos de lecturas de narrativa actual: Antonio Reigosa, Paco Martín, Fina Casalderrey,  Rosa 
Aneiros, Suso de Toro, Antón Riveiro Coello. 

 
3. Taller de escritura: o diario, as notas dun debate, o conto, a descrición de personaxes, o guión dunha exposición, o 
traballo monográfico, a solicitude, a reclamación, o anuncio publicitario, a noticia, a crónica, a reportaxe. 
 

4. Vocabulario: a actividade escolar, a polisemia, os seres míticos, a sinonimia, a imaxinación, a antonimia, a pintura, 
a hiperonimia e a hiponimia, as embarcacións, a homonimia, o tempo meteorolóxico, sentido literal e figurado, a 
Administración, a denotación e a connotación, a economía, as palabras tabú e eufemismos, a comunicación, orixe do 
léxico (i), o turismo, orixe do léxico (II), o deporte, palabras patrimoniais e cultismos, as viaxes, os préstamos e 

estranxeirismos. 
 
5. Ortografía: regras ortográficas xerais, división de palabras, uso das maiúsculas, as regras xerais de acentuación, 
ditongos, tritongos, hiatos, a diérese, o acento diacrítico, os dous puntos e as comiñas, as parénteses e a raia, 

abreviaturas e siglas, grupos consonánticos. 
 
6. Gramática: a linguaxe e a súa organización, a oración e a modalidade oracional, o suxeito, oracións impersoais, o 
predicado, os complementos e as súas clases, os complementos do verbo, oracións copulativas e 

predicativas, oracións transitivas e intransitivas, oracións con verbo pronominal, análise da oración simple. 
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7. Lingua e sociedade: Unha lingua, un tesouro, a situación actual do galego, variedades xeográficas do galego. 
 
8. Literatura: A literatura: xéneros literarios, a narrativa, narracións tradicionais, narracións cultas, a poesía, a análise 
métrica, verso, rima, a estrofa e o poema, os recursos literarios, lírica popular, lírica culta, o teatro.  

 
9. Competencias básicas 
 
Agora imos estudar como os apartados inclúen os contidos do currículo.  

O apartado 1 “Tipos de textos”  está dentro dos bloques de contidos 1 “Comunicación oral: Escoitar e falar” e 2 
“Comunicación escrita: Ler e escribir” pois nos contidos B1 e B2 lemos graos mínimos de consecución de estándar 
como a comprensión lectora e auditiva, facer resumos, comprender as ideas principais e secundarias, producir textos 
orais (o diálogo), comprender os textos narrativos, expositivos, a noticia e a estrutura dun xornal. 

 
O apartado 2 “Lectura” entra de cheo no bloque de contido “Comunicación oral: Escoitar e falar” e no de 
“Comunicación escrita: Ler e escribir” pois para ler cómpre respectar os aspectos prosódicos como a entoación, as 
pausas, o ton, o timbre e o volume (B1.3.2.). A lectura tamén serve para rexeitar prexuízos sobre a pronuncia da lingua 

galega (B1.5.2.)  
Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura (B2.1.6). Le en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo adecuados (B2.7.1.). Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego (B1.5.1.). 
 

O apartado 3 “Taller de escritura” garda relación co bloque 1 e 2: tipos de textos, noticia, o diario, as notas dun debate, 
a descrición, a solicitude, a reclamación, o anuncio publicitario, a crónica, a reportaxe…  
 
O apartado 4 “O vocabulario” insírese no bloque 1, no apartado B1.6.3. que di que o alumno emprega nas 

intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada), no B1.9.3. no que lemos que o 
alumno incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal. Tamén se insire no bloque 2 como no B2.1.2. e no 
B2.5.2. no que o alumno analiza a forma das palabras e usa dicionarios. Tamén está dentro do bloque 3, como por 
exemplo, B3.1.1. 

 
 
Os apartados  5 “Ortografía” e 6  “Gramática” están dentro do bloque 3 “Funcionamento da lingua”. 
 

O apartado 7 “Lingua e sociedade” insírense no bloque homónimo 4.  
 
O apartado 8 “Literatura” coincide co bloque homónimo 5. 
 

 
É fundamental introducir as TICs, polo que haberá materiais creados pola propia profesora ou seleccionados por ela dispoñibles 
na Aula virtual. Tamén se empregarán outras vías de comunicación e de entrega de tarefas, como  o correo electrónico e mesmo 
o whatsapp, solicitando permiso  a cada familia.  
A programación require modificacións que veñen marcadas pola evolución doi propio grupo-aula e o nivel de 
adquisición das competencias, polo tanto será no remate do curso, na memoria, onde se sinalen que cambios se 
produciron e por que. Como regra xeral, procuraremos asegurarnos da adquisición das competencias 
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básicas mediante as tarefas cotiás na aula antes que seguir cara diante sen ter asentados os coñecementos anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Como os contidos do currículo están esparexidos por todos os apartados seguiremos a orde dos temas: 
 
1ª avaliación: 1-4 unidades. 

2ª avaliación: 5-8 
3ª avaliación: 9-12 
 
 

LIBROS DE LECTURA 
Casalderrey, Fina: Asústate, Merche.  
Santos, Care:  Mentira.. 
Mayoral, Marina: Tristes armas.  

 
Estes tres son de lectura obrigatoria, e leranse nos tres grupos en avaliacións diferentes para que poidan acceder a un maior 
número de exemplares nas bibliotecas. 

 
Tamén se poderá realizar un traballo dun libro de lectura de maneira opcional, que o alumnado poderá escoller de entre os do seu 
nivel na biblioteca, coa axuda e aprobación da profesora. 

 

Con respecto ao libro de lectura  o alumno lerá un en cada trimestre. O profesor dará unha lista e el elixirá. É 
imprescindible demostrar que o alumno leu o libro. Para isto o rapaz ou rapaza  debe acadar un  0, 5 sobre 1 (5% sobre 
10%). En caso contrario terá unha recuperación en cada trimestre. Se non demostra a súa lectura terá que ir á proba 
extraordinaria de setembro aínda que tivese aprobados os outros exames do libro de texto. A proba consistirá nun 

exame ou nun traballo do libro de lectura no que o profesor/a  valorará a comprensión, a expresión, a redacción, a 
puntuación, a presentación e as faltas de ortografía. 
A lista dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do curso. 
O valor numérico da nota do exame do libro será dun 10% do total (80% exame, 10% libro de lectura, 10% traballo e 

actitude de clase). 
 
 
 
 

 



 

 

22 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGA PARA  3º  ESO 
Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado para acadar os estándares de 
aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave de 3º ESO LINGUA GALEGA 

 
Seguimos o libro Lingua e Literatura de Xerais. 
Tendo en conta o decreto inserido no DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015, vemos cinco bloques que integran, 
cada un deles, un número diferente de contidos. Así constatamos que:  

O bloque 1, “Comunicación oral. Escoitar e falar”, integra  dez contidos. 
O bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir”, insire catorce contidos. 
O bloque 3, “Funcionamento da lingua”, consta de trece contidos. 
O bloque 4, “Lingua e sociedade”, contén nove contidos. 

O bloque 5, “Educación literaria”, posúe seis contidos. 
 
Pois ben, os anteriores bloques de contidos están repartidos no libro de texto seleccionado en nove unidades 
didácticas sen título, divididas á súa vez en dez apartados. Cada unidade abrangue contidos dos cinco bloques. 

Os apartados son os seguintes:  

1. Literatura e escolma 

2. Lectura e traballo co texto 

3. Tipos de textos 

4. O tecido da lingua 

5. Os nomes das cousas 

6. Lingua e sociedade 

7. A lingua por dentro 

8. Letras e signos 

9. Síntese 

10. Avaliación 

Imos examinar agora os contidos e os tipos de actividades presentes en cada un destes apartados e relacionalos cos 
contidos dos bloques do currículo. 
 
 

Apartado 1:  Literatura e escolma 
Este apartado axéitase na súa totalidade ao bloque 5, “Educación literaria”, pois o contido literario abrangue desde a 
Idade Media (cantiga de amigo…), Séculos Escuros, Prerrexurdimento, Rexurdimento e o período das 
Irmandades da Fala, 1916.  
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Apartado 2: Lectura e traballo co texto 
Cada unha das unidades comeza cunha lectura que pode facer referencia ou non ao período literario que abrangue 
esa unidade.  Por exemplo, o apartado primeiro, “Literatura e escolma”, da primeira unidade didáctica fala da literatura 

popular galega e, no entanto, neste segundo apartado “Lectura e traballo co texto” vemos un texto pertencente á 
literatura xuvenil, O pintor do sombreiro de malvas, de Marcos Calveiro. O mesmo ocorre co apartado de “Literatura e 
escolma” da unidade 8 que traballa con Eduardo Pondal e o apartado de “Lectura e traballo co texto” recolle un texto 
pertencente tamén ao eido xuvenil: Ás de bolboreta de Rosa Aneiros. 

Noutras unidades, como por exemplo na unidade 8, si é certo que este apartado de Lectura coincide co apartado da 
Literatura. O texto “A xustiza pola man” en Follas Novas de Rosalía de Castro, coincide co apartado literario do 
Rexurdimento. 
Neste apartado lemos un conxunto de actividades arredor do texto da lectura que serven para comprobar a 

comprensión do alumnado. Así pois, con estas actividades estanse a desenvolver os contidos do bloque 
1“Comunicación oral. Escoitar e falar”, porque o alumno vai dicir en alto a súa opinión e as respostas ás preguntas do 
libro. Tamén se van desenvolver os contidos do bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir” pois o alumnado terá 
que escribir correctamente as respostas e empregar ben as propiedades textuais. 

Non esquezamos a relación dos textos de lectura cos temas transversais, como por exemplo, o poema “A xustiza pola 
man” que enlaza co tema transversal do respecto cara ao ser humano e contra a violencia de xénero. 
A lectura do texto xornalístico “Entrevista a Xurxo Mariño en xornal.com” da unidade 5 entra de cheo no contido do 
bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir” pois inclúe a comprensión e interpretación de textos escritos  propios 

dos medios de comunicación audiovisuais (B2.3). 
 
Apartado 3: Tipos de textos 
Este apartado entra de cheo en dous bloques: no bloque 1 e no bloque 2. 

Entra de cheo no bloque 1, “Comunicación oral”, porque estuda os diferentes textos orais usados no ámbito educativo 
(texto expositivo, argumentativo), no ámbito xornalístico (noticia, reportaxe, crónica) e no eido da vida cotiá (invitación, 
narración dun feito vivido…) e tampouco esquece a produción oral emitida cunha fonética galega correcta (B1.6).  
Tamén está inserida no bloque 2, “Comunicación escrita”, porque estuda os diferentes textos escritos que aparecen 

nos medios de comunicación (noticia, crónica, reportaxe), no ámbito educativo (exposición e explicación) e no eido da 
vida cotiá (convocatoria de reunións e regulamentos). 
 
Apartado 4: O tecido da lingua 

O tecido da lingua correspóndese en realidade coas propiedades textuais que calquera texto oral ou escrito deben 
desenvolver para que sexan correctos. 
Así, as propiedades de adecuación, coherencia, cohesión, gramática/corrección, presentación e estilística entran de 
cheo no bloque  no bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir”, tal e como vemos no punto B2.12 e no bloque 3, 

“Funcionamento da lingua” no punto B3.7, B3.9 e B3.10. 
 
Apartado 5: Os nomes das cousas 
Este apartado fai relación ao léxico e aos campos semánticos que entran de  cheo no bloque 3, 

“Funcionamento da lingua”, en concreto ao punto B3.1. Algúns dos campos semánticos que trata este libro 
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de texto son: a saúde, o tempo atmosférico, as árbores, o libro, as vacacións… Este bloque tampouco se esquece da 
importancia do dicionario como material didáctico. Véxase o punto B3.5 
 
Apartado 6: Lingua e sociedade 

Este apartado insírese plenamente no bloque 4, “Lingua e sociedade” , tal e como indican os mesmos títulos.  Por 
exemplo o punto B4.3 trata dos prexuízos lingüísticos (bilingüismo e diglosia, interferencias lingüísticas), o punto B4.5 
fala no proceso de normalización do idioma galego no seu propio territorio e o punto B4.9 fala das variedades 
xeográficas, sinstráticas e sinfásicas da lingua galega con respecto á variedade estándar. 

 
Apartado 7: A lingua por dentro 
Este apartado coincide plenamente co bloque 3, “Funcionamento da lingua” pois integra os contidos relacionados co 
código e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua para servir de base para lograr redactar e falar con 

corrección. Así, nas distintas unidades imos estudar as palabras e os elementos que as forman (derivación e 
composición, lexemas e morfemas), as categorías gramaticais (substantivo, determinantes, pronomes persoais, o 
verbo (tempos, formas nominais e perífrases verbais), preposicións, adverbios, conxuncións e interxeccións. 
Ademais, este apartado complétase cun apéndice gramatical que contén os principais cadros dos paradigmas 

gramaticais e contidos de literatura como recursos literarios, xéneros literarios e comentarios literarios. 
 
Apartado 8: Letras e signos 
Este apartado tamén se insire plenamente no bloque 3, “Funcionamento da lingua” pois os contidos das diferentes 

unidades son o alfabeto, o sistema vocálico e consonántico, os grupos consonánticos, ditongo, tritongo, hiato, a 
diérese, as regras de acentuación e o til diacrítico. Todos estes contidos quedan reflectidos no punto B3.6 do currículo 
que di “coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas”. 
 

Apartado 9:  Síntese 
Este apartado, como o seu nome indica, é un resumo do contido e actividades que se deron nesa unidade didáctica. 
Serve para lembrarlle ao alumnado a necesidade de facer esquemas e sinopses de cada tema. 
 

Apartado 10: Avaliación 
Este apartado é unha proba para o alumno para afianzar os coñecementos e para probar se cumpriu ou non os 
obxectivos da unidade. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
As conclusións ás que chegamos son que as 9 unidades didácticas, entre todas, cumpren os bloques de contidos do 
currículo pero de xeito mesturado, é dicir, cada unidade didáctica insire algún punto dos cinco bloques. Polo tanto, a 
temporalización  vai ser levada a cabo  do seguinte xeito: 

1ª avaliación: unidades 1, 2 e 3. 
2ª avaliación: unidades 4, 5 e 6. 
3ª avaliación: unidades 7, 8 e 9. 
 

En canto aos libros de lectura obrigatoria serán: 
 
Fdez. Paz, Agustín: Corredores de sombras. 
Fdez. Paz, Agustín: Aire negro. 
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Fdez. Paz, Agustín: Noite de voraces sombras. 
Mallorquí, César; As lágrimas de Shiva. 
Costas, Ledicia: O corazón de Xúpiter. 
 

 
Con respecto ao libro de lectura  o alumno lerá un en cada trimestre. O profesor dará unha lista e el elixirá.É 
imprescindible demostrar que o alumno leu o libro. Para isto o rapaz ou rapaza  debe acadar un  0, 5 sobre 1 (5% sobre 
10%). En caso contrario terá unha recuperación en cada trimestre. Se non demostra a súa lectura terá que ir á proba 

extraordinaria de setembro aínda que tivese aprobados os outros exames do libro de texto.A proba consistirá nun 
exame ou nun traballo do libro de lectura no que o profesor/a  valorará a comprensión, a expresión, a redacción, a 
puntuación, a presentación e as faltas de ortografía. 
A lista dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do curso. 

O valor numérico da nota do exame do libro será dun 10% do total (80% exame, 10% libro de lectura, 10% traballo e 
actitude de clase). 
 
 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA DE  LINGUA  GALEGA PARA 4º ESO 
Este apartado inclúe as estratexias que vai desenvolver o docente para acadar os estándares de aprendizaxe, así 
como a adquisición das competencias clave de 4º ESO. 
Seguimos o libro Lingua e literatura de Xerais, 2016, para 4º da ESO porque segue case todos os contidos 

contemplados no currículo da Consellería de Educación, porque presenta os materiais a través do traballo por 
competencias e porque  lle dá moita importancia á comprensión  e expresión orais e mais á comprensión textual e  
expresión escrita. 
Tendo en conta o decreto inserido no DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015, vemos cinco bloques que integran, 

cada un deles,  un número variable de contidos. Estos son:    
O bloque 1, “Comunicación oral. Escoitar e falar”, integra  trece contidos. 
O bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir”, insire catorce contidos. 
O bloque 3, “Funcionamento da lingua”, consta de catorce contidos. 

O bloque 4, “Lingua e sociedade”, contén sete contidos. 
O bloque 5, “Educación literaria”, posúe sete contidos. 
 
Pois ben, os anteriores bloques de contidos están repartidos no libro de texto seleccionado en nove unidades 

didácticas sen título e un apéndice literario e gramatical. As unidades didácticas están formadas por once 
apartados. Cada unidade recolle  contidos dos cinco bloques. 
Os apartados son os seguintes:  

1     Literatura e escolma de textos. 

2. Lectura e traballo co texto. 

3. Tipos de textos. 

4. O tecido da lingua. 
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5. Escoitar e falar. 

6. Os nomes das cousas 

7. Lingua e sociedade. 

8. A lingua por dentro. 

9. Letras e signos. 

10. Reforzo e ampliación. 

11. Avaliación 

Imos examinar agora os contidos e as actividades presentes en cada un destes apartados e relacionalos cos contidos 

e cos estándares de aprendizaxe dos bloques do currículo. 
 
Apartado 1:  Literatura e escolma de textos 
Este apartado axéitase na súa totalidade ao bloque 5, “Educación literaria”, pois o contido literario abrangue desde 

1916 (as Irmandades da Fala estúdanse en 3º ESO) ata a actualidade.   
 
 Unidade 1: Literatura entre 1916 e 1936. Ramón Cabanillas. 
             Unidade 2: O Grupo Nós. Castelao, Risco e Otero Pedrayo. 

 Unidade 3: As vangardas e a Xeración de 1922. Manuel Antonio e  
                            Rafael Dieste. 
 Unidade 4: Galicia na Guerra Civil e na ditadura (1936-1975).  
                            Literatura no exilio. 

 Unidade 5: Narrativa de posguerra. Nova Narrativa Galega. 
 Unidade 6: A poesía galega na ditadura. Celso Emilio Ferreiro. 
 Unidade 7: A Galicia contemporánea (1975-hoxe). 
                             A narrativa galega de 1975 á actualidade. 

 Unidade 8: A poesía galega de 1976 á actualidade. 
 Unidade 9: O teatro (1973-hoxe). 
            
 

 
Apartado 2: Lectura e traballo co texto 
Cada unha das unidades comeza cunha lectura que pode facer referencia ou non ao período literario que abrangue 
esa unidade.  No entanto, de nove textos a maioría (seis) si se encontra dentro do período literario ao que se refire o 

apartado 1 de Literatura. Por exemplo, “O retrato” en Retrincos de Castelao pertence ao período literario do Grupo Nós. 
“Enterro” en Proel de Luís Amado Carballo e “O cartafol do vento” en De catro a catro de Manuel Antonio están dentro 
da unidade 3 nas vangardas. Os Biosbardos de Blanco Amor na Literatura do exilio. Onde o mundo se chama 
Celanova está no apartado da poesía galega durante a ditadura. Manuel Rivas (Que me queres, amor?) na narrativa 

galega de 1975 ata a actualidade e X.L. Méndez Ferrín na poesía galega do mesmo período (1975-hoxe). 
Pola contra a primeira lectura é un texto biográfico actual escrito en primeira persoa por Sérgio Tannus en A 
revista Luzes; “Os camiños da vida” é un cómic actual de Jacobo Fernández-Serrano e o último é un texto 
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publicitario que non ten que ver co apartado da Literatura “O teatro desde 1973 ata hoxe” que observamos na unidade 
9. 
Este apartado traballa os cinco bloques: 
 

 
 
 

-O bloque 1 (Comunicación oral. Escoitar e falar) porque se fan actividades nas que o alumno debe amosar en 

alto a súa opinión persoal sobre o texto.  
-O bloque 2 (Comunicación escrita. Ler e escribir) porque se empregan actividades de comprensión e 
expresión escrita sobre o texto proposto e o alumno debe cumprir as propiedades textuais: adecuación, 

coherencia, cohesión, gramática, presentación e estilística. Tamén pode ler diferentes tipos de textos como a 
poesía e o cómic de Jacobo Fermández Serrano. Ademais, o texto publicitario Arial (unidade 9) entra de cheo 
neste  bloque  pois inclúe a comprensión de textos escritos  propios dos medios de comunicación audiovisuais 
como é o do anuncio publicitario (B2.6). 

-O bloque 3 (Funcionamento da lingua) porque cómpre responder a preguntas gramaticais, coñecer 
vocabulario e frases feitas e se non é así, hai que buscalas nun dicionario impreso ou dixital. Tamén hai 
exercicios que piden recoñecer procedementos de creación de palabras e, como é obvio, esixe escribir 
adecuándose ás normas ortográficas, morfolóxicas e de puntuación da lingua galega. 
-O bloque 4 (Lingua e sociedade) porque os textos serven para valorar a nosa lingua como medio de relación 

interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, para valorar as variedades xeográficas da lingua galega como 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e mais para rexeitar calquera prexuízo sobre a variación diatópica (B4. 
7.5.). As diferentes variedades sintópicas vémolas en Proel, De catro a catro ou en Os biosbardos. 
-O bloque 5 (Educación literaria) porque, como xa dixemos, algún dos textos están inseridos no período 

literario correspondente. 

Non esquezamos a relación dos textos de lectura cos temas transversais, como, por exemplo, o amor paterno que se 
observa en “O retrato” de Castelao. Neste conto, o pai quere tanto o fillo enfermo que quere que o narrador lle faga un 

retrato ficticio ao fillo no que apareza san e bonito como recordo para a posteridade, e non un retrato real no que sairía 
desfigurado pola enfermidade.  
 
 

 
 
Apartado 3: Tipos de textos 
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Este apartado entra de cheo no bloque 1 (Comunicación oral. Escoitar e falar) e no bloque 2 (Comunicación escrita. Ler 
e escribir). 
A unidade 1 insire os textos xornalísticos de opinión (carta ao director, editorial, artigo de opinión e editorial), que 
coinciden cos contidos do B2.5 e cos do B2.12. Co primeiro coincide coa comprensión dos textos, por parte do alumno, 

e co segundo, coa súa produción. 
 Tamén cómpre facer unha lectura crítica para identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias (B2.7). 
Nos textos de opinión é importante recoñecer os procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade 
(B3.11). 

A correspondencia formal, o contrato e o currículo (unidades 4 e 8) son textos escritos propios da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito laboral (currículo, carta de presentación, contrato, vida laboral), administrativo (solicitude ou 
instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación) e veñen recollidos no contido B2.2. 
O texto teatral da unidade 5 correspóndese co bloque 1 da “Comunicación oral” pois importa moito a entoación, a 

prosodia e a fonética correctas. O mesmo ocorre coa música e a poesía da unidade 6. 
Os textos argumentativos da unidade 7 entran de cheo no bloque 1 (Comunicación oral. Escoitar e falar) e máis 
concretamente no contido B1.1 no que se recoñecen tese e argumentos de noticias e debates, no B1.2, contido que 
trata sobre a diferenza entre información, opinión e persuasión, e no B1.3, contido que se centra no ámbito educativo 

(presentacións, relatorios, mesas redondas). No entanto tamén entra no bloque da comunicación escrita pois os textos 
escritos argumentativos tamén deben ser comprendidos (B2.4) e producidos (B2.13) en soporte impreso ou dixital. 
Os textos publicitarios da unidade 9 seguen o bloque 1, o contido B1.2 (Comprender e analizar textos expositivos e 
publicitarios e diferenciar neles  información, opinión e persuasión) e o contido B1.8 que fai fincapé na escoita crítica 

que permite identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias (por exemplo, o papel da muller nos anuncios). 
Estes textos publicitarios tamén están no bloque 2 da comunicación escrita, no contido B2.6 que fala da comprensón 
das mensaxes explícitas e implícitas que transmite este tipo de textos. 
 

Apartado 4: O tecido da lingua 
A sintaxe, a riqueza léxica e a fraseoloxía pertencen ao bloque 3 “Funcionamento da lingua”. Así no contido do B3.5 
dise  que o dicionario impreso ou dixital é a principal fonte de consulta  para enriquecer o propio vocabulario.  
A denotación e connotación da unidade 2 está dentro do bloque 2, o da comunicación escrita. 

O parágrafo insírese no bloque 3, o do “Funcionamento da lingua”, no contido B3.10 pois o parágrafo axuda a dar 
coherencia ao texto e a facer a progresión temática correcta. 
 
 

 
 
Apartado 5: Escoitar e falar  
Este apartado insírese plenamente no bloque 1, “Comunicación oral. Escoitar e falar”. Así, a unidade 5 trata das 

normas de cortesía entre falantes (respecto das quendas de fala, uso adecuado das formas de tratamento -ti ou 
vostede-, respecto das normas de intervención…) que están recollidas no apartado do contido B1.5. Na unidade 5 
tamén se contempla o emprego correcto da fonética galega, facendo fincapé na pronuncia das sete vogais, o n velar e 
o son fricativo palatal xordo (s) e mais a entoación. Estes contidos están inseridos no B3.4. “Funcionamento 

da lingua”. Por último, a unidade 6 fala dos textos expositivos orais que amosan modelos de fala adecuados 
a contextos formais e informais (B1.3). 
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Apartado 6: Os nomes das cousas 
Este apartado fai relación ao léxico e aos campos semánticos que entran de  cheo no bloque 3, “Funcionamento da 
lingua”, en concreto ao punto B3.1. Os campos semánticos que trata este libro de texto son: as viaxes, o urbanismo e a 

construción, a administración pública e a cidadanía, os utensilios de cociña e electrodomésticos, a xustiza, a descrición 
do carácter, o comercio, o mundo do traballo e mais a gastronomía e os restaurantes. 
 
Apartado 7: Lingua e sociedade 

Este apartado insírese plenamente no bloque 4, “Lingua e sociedade” , tal e como indican os mesmos títulos.  Por 
exemplo: 
 -O contido B4.6 recolle a unidade da historia social da lingua desde 1916 ata 1936, de 1936 ata 1978 e desde 
1978 ata a actualidade. 

 -O contido B4.4  inclúe a situación sociolingüística actual en Galicia e o B4.7 a situación sociolingüística  e legal 
das linguas de España.  
 -O contido B4.5 insire a normalización e a normativización e superación de prexuízos. 
 -O contido B4.9 fala da variación interna das linguas. 

 -O contido B4.3 inclúe a importancia da lusofonía no s.XXI. 
 
 
Apartado  8: A lingua por dentro 

Este apartado coincide plenamente co bloque 3, “Funcionamento da lingua” pois integra os contidos relacionados coa 
análise sintáctica e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua para servir de base para lograr redactar e 
falar con corrección. Aquí estudamos as oracións, cláusulas e frases, contidos inseridos no bloque B3.8. 
Chama a atención a ausencia neste libro de Xerais de tres contidos inseridos no bloque 3  “Funcionamento da lingua”:  

 -O punto B3.3. “Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras, prefixos e 
sufixos de procedencia grega ou latina”. 
 -O punto B3.4. “A fonética e a fonoloxía da lingua galega, en especial o n velar, as vogais de grao medio e a 
entoación”. 

 -O punto B3.6  “Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega”. 
Será o ensinante o responsable de levar eses contidos á aula. 
 
Apartado  9. Letras e signos 

Os contidos lingüísticos de puntuación, maiúsculas, abreviaturas, siglas… pertencen ao bloque 3 “Funcionamento da 
lingua”, en especial ao punto B3.7. “Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica”.  
 
 

Apartado  10: Reforzo e ampliación  
Como o seu nome indica este apartado está formado por múltiples actividades que abranguen os contidos do libro. 
Apartado  11: Avaliación  
Cada unidade remata cunha proba de avaliación  para o alumno para que este afiance os seus 

coñecementos e para asegurarse de que adquiriu os obxectivos de cada unidade. 
Apéndice literario e gramatical 
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A táboa de contidos complétase cun apéndice gramatical que contén os principais cadros dos paradigmas gramaticais 
e contidos de literatura como recursos literarios, xéneros literarios e comentarios literarios. 
 
CONCLUSIÓNS  

As conclusións ás que chegamos son que as 9 unidades didácticas cumpren os bloques de contidos do currículo (agás 
as vistas no apartado 8) pero de xeito mesturado, é dicir, cada unidade didáctica insire algún punto dos cinco bloques. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

Tendo en conta o dito anteriormente, a temporalización vai ser levada a cabo do seguinte xeito:  
1ª avaliación: unidades 1, 2, 3, 
2ª avaliación: unidades 4, 5, 6. 
3ª avaliación: unidades 7, 8, 9. 

Como xa dixemos no apartado 8 os contidos dos puntos B3.3., B3.4 e B3.6 serán levados á aula polo docente. 
 
LIBROS DE LECTURA 
 

Reimóndez, María: O club da calceta.  
Carranza, Maite: Palabras envelenadas.  
Castelao, Daniel: Os dous de sempre. 

Blanco Amor, Eduardo: A Esmorga. 

 

 
Estes tres son de lectura obrigatoria, e leranse nos tres grupos en avaliacións diferentes para que poidan acceder a un maior 
número de exemplares nas bibliotecas. 
Tamén se poderá realizar un traballo dun libro de lectura de maneira opcional, que o alumnado poderá escoller de entre os do seu 
nivel na biblioteca, coa axuda e aprobación da profesora. 

 
 
Con respecto ao libro de lectura  o alumno lerá un en cada trimestre. O profesor dará unha lista e el elixirá.É 
imprescindible demostrar que o alumno leu o libro. Para isto o rapaz ou rapaza  debe acadar un  0, 5 sobre 1 (5% sobre 

10%). En caso contrario terá unha recuperación en cada trimestre. Se non demostra a súa lectura terá que ir á proba 
extraordinaria de setembro aínda que tivese aprobados os outros exames do libro de texto.A proba consistirá nun 
exame ou nun traballo do libro de lectura no que o profesor/a  valorará a comprensión, a expresión, a redacción, a 
puntuación, a presentación e as faltas de ortografía. 

A lista dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do curso. 
O valor numérico da nota do exame do libro será dun 10% do total (80% exame, 10% libro de lectura, 10% traballo e 
actitude de clase). 
 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA DE 1º BAC  DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  
Este apartado inclúe as estratexias que vai desenvolver o docente para acadar os estándares de 
aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave de 1º BAC. 
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Seguimos o libro Lingua e literatura de Xerais, 2015, para 1º de Bacharelato porque segue os contidos contemplados 
no currículo da Consellería de Educación, porque presenta os materiais a través do traballo por competencias e, por 
último, porque  lle dá moita importancia á comprensión e expresión orais e mais á comprensión textual e  expresión 
escrita. 

Tendo en conta o decreto inserido no DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015, vemos cinco bloques que integran, 
cada un deles,  un número variable de contidos. Estes son:    
O bloque 1, “Comunicación oral. Escoitar e falar”, integra  trece contidos. 
O bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir”, insire catorce contidos. 

O bloque 3, “Funcionamento da lingua”, consta de catorce contidos. 
O bloque 4, “Lingua e sociedade”, contén sete contidos. 
O bloque 5, “Educación literaria”, posúe sete contidos. 
 

Pois ben, os anteriores bloques de contidos están repartidos no libro de texto en vinte e unha unidades didácticas 
sen título e un apéndice literario e gramatical. Dez  unidades didácticas tratan sobre Lingua e once unidades versan 
sobre Literatura.  As dez unidades que tratan Lingua recollen contidos dos catro primeiros bloques. As once unidades 
de literatura insírense plenamente no bloque 5, o de “Educación literaria”. 

As dez (1-10) unidades de Lingua  constan, cada unha, de cinco apartados, que son:  
 1. Lectura e reflexión sobre o texto. 
 2. Lingua e sociedade. 
 3. Estudo da lingua. 

 4. Léxico e semántica. 
 5. Práctica de lingua. 
 
Imos examinar agora os contidos e as actividades presentes en cada un destes apartados e relacionalos cos contidos 

e cos estándares de aprendizaxe dos bloques 1 (Comunicación oral), 2 (Comunicación escrita), 3 (Funcionamento da 
lingua) e 4 (Lingua e sociedade) do currículo. 
 
O apartado 1 do libro de texto “Lectura e reflexión sobre o texto” e a unidade décima do apartado do libro 

“Práctica de lingua” desenvolven os contidos do bloque 1 “Comunicación oral. Escoitar e falar”. Neses apartados 
estúdanse os tipos de textos orais: o debate, a entrevista, o texto argumentativo, o texto dialogado, o texto publicitario, 
a presentación, a charla, a conferencia… en programas de radio e televisión. Para planificar os textos orais cómpre 
coñecer as regras textuais de adecuación, coherencia, cohesión, gramática ou corrección, presentación e estilística. 

 
O apartado 2 do libro de texto “Lingua e sociedade” entra de cheo no bloque  4 de contido “Lingua e sociedade” do 
currículo. 
 Así, por exemplo, o punto 2 do libro “As funcións sociais da lingua. Bilingüismo, conflicto e diglosia” coincide co 

estándar de aprendizaxe B4.1.1 e  B4.2.3. 
O punto 3 do libro “A formación da lingua galega” coincide co contido B4.3.1., B4.3.2. e B4.4.1. e B4.4.2.. 
Os puntos 4, 5 e 6 tratan sobre a lingua galega no Galego Antigo, no Galego Medio, no Galego Moderno (s.XIX-1916). 
Estes contidos correspóndense cos apartados B4.5.1., B4.6.1. e B4.7.2. e B4.73 

O punto 8 “As linguas do mundo. A Europa multilingüe” cadran cos puntos do currículo B4.2.1.  
O punto 9 “As linguas da Península Ibérica” está inserido no estándar  B4.2.1. 
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Por último, o punto 10 “O portugués e a lusofonía” está dentro do estándar B4.2.2. 
 
 
Os apartados do libro 3 “Estudo da lingua”, 4 “Léxico e semántica”  e 5  “Práctica de lingua” desenvolven os 

estándares de aprendizaxe do bloque 2 “Ler e escribir” e do bloque 3 “Funcionamento da lingua”: a gramática, os tipos 
de palabras (substantivo, adxectivo, pronome persoal, artigo, determinantes, pronomes, verbos regulares, verbos 
irregulares e verbos con alternancia vocálica, o infinitivo conxugado, as perífrases verbais, adverbios, preposicións, 
conxuncións, interxeccións). 

 
As once unidades de Literatura (11-21) teñen catro apartados: 
 1. Literatura 
 2. Textos para analizar. 

 3. Comentario literario 
 4. Autoavaliación 
Imos examinar agora os contidos e as actividades presentes en cada un destes apartados e relacionalos cos contidos 
e cos estándares de aprendizaxe do bloque 5 “Educación literaria” do currículo. 

 
Os apartados 11 e 12 entran de cheo no bloque de contidos B5.1. pois tratan da definición de literatura, texto literario, 
recursos literarios e a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. O apartado 12 trata dos xéneros literarios: lírico, narrativo e 
dramático. 
O apartado 13 abrangue o contido B5.2. que é o de literatura galega de tradición oral e os seus diferentes xéneros: conto 
popular, lenda popular e cantigas populares. 
Os apartados 14, 15 e 16 insiren e desenvolven os contidos da Lírica medieval que están reflectidos nos bloques B5.3. e B5.4. A 
lírica profana (cantiga de amigo, de amor, de escarnio), a lírica relixiosa (Cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 
O apartado 17 trata a literatura do Galego Medio (Séculos Escuros -XVI-XVII- e Ilustración –XVIII). Este apartado entra de cheo 
nos bloques de contido B5.5. e B5.6. 
Os apartados 18, 19, 20 e 21 versan sobre o s.XIX literario ata 1916: Prerrexurdimento e Rexurdimento pleno. Estes contidos 
insírense nos bloques B5.7 e B5.8 do currículo. Estudaremos, principalmente, a Xoán Manuel Pintos, Rosalía de Castro, Curros 
Enríquez e Eduardo Pondal. E outros como o poeta Lamas Carvajal, o narrador Antonio López Ferreiro e o dramaturgo Galo 
Salinas. 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
As conclusións ás que chegamos son que as 9 unidades didácticas, entre todas, cumpren os bloques de contidos do 

currículo pero de xeito mesturado, é dicir, cada unidade didáctica insire algún punto dos cinco bloques. Polo tanto, a 
temporalización  vai ser levada a cabo  do seguinte xeito: 
1ª avaliación:  tres unidades  de Lingua (1, 2, 3) e  tres unidades de Literatura (11, 12, 13). 
2ª avaliación: tres unidades  de Lingua (4, 5, 6) e  tres unidades de Literatura (14, 15, 16). 

3ª avaliación: tres unidades  de Lingua (7, 8, 9) e  tres unidades de Literatura (17, 18, 19). 
 
 
LIBROS DE LECTURA 
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En canto aos libros de lectura obrigatoria serán: 
Fdez. Paz, Agustín: A viaxe de Gagarin. 
London, Jack: A chamada da selva.  
Maceiras, Andrea: Europa express. 

 
Con respecto ao libro de lectura  o alumno lerá un en cada trimestre. O profesor dará unha lista e el elixirá.É 
imprescindible demostrar que o alumno leu o libro. Para isto o rapaz ou rapaza  debe acadar un  0, 5 sobre 1 (5% sobre 
10%). En caso contrario terá unha recuperación en cada trimestre. Esta recuperación terá como máximo a nota de 0,5 

sobre 1. Se non demostra a súa lectura terá que ir á proba extraordinaria de setembro aínda que tivese aprobados os 
outros exames do libro de texto.A proba consistirá nun exame ou nun traballo do libro de lectura no que o profesor/a  
valorará a comprensión, a expresión, a redacción, a puntuación, a presentación e as faltas de ortografía. 
A lista dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do curso. 

O valor numérico da nota do exame do libro será dun 10% do total (80% exame, 10% libro de lectura, 10% traballo e 
actitude de clase). 
 
 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA DE 2º BAC  DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  
 
 
Este apartado inclúe as estratexias que vai desenvolver o docente para acadar os estándares de aprendizaxe, así 

como a adquisición das competencias clave de 2º BAC. 
Seguimos o libro Lingua e literatura de Xerais, 2015, para 2º de Bacharelato porque segue os contidos contemplados 
no currículo da Consellería de Educación, porque presenta os materiais a través do traballo por competencias e, por 
último, porque  lle dá moita importancia á comprensión e expresión orais e mais á comprensión textual e  expresión 

escrita. 
Tendo en conta o decreto inserido no DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015, vemos cinco bloques que integran, 
cada un deles,  un número variable de contidos. Estes son:    
O bloque 1, “Comunicación oral. Escoitar e falar”, integra  trece contidos. 

O bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir”, insire catorce contidos. 
O bloque 3, “Funcionamento da lingua”, consta de catorce contidos. 
O bloque 4, “Lingua e sociedade”, contén sete contidos. 
O bloque 5, “Educación literaria”, posúe sete contidos. 

 
Pois ben, os anteriores bloques de contidos están repartidos no libro de texto en dezaoito unidades didácticas sen 
título e un apéndice literario e gramatical. Dez  unidades didácticas tratan sobre Lingua e oito unidades versan sobre 
Literatura.  As dez unidades que tratan Lingua recollen contidos dos catro primeiros bloques. As oito unidades de 

Literatura insírense plenamente no bloque 5, o de “Educación literaria”. 
As dez (1-10) unidades de Lingua  constan, cada unha, de cinco apartados, que son:  
 1. Lectura e reflexión sobre o texto. 
 2. Lingua e sociedade. 

 3. Estudo da lingua. 
 4. Gramática do texto e Léxico e semántica. 
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 5. Práctica de lingua. 
 
Imos examinar agora os contidos e as actividades presentes en cada un destes apartados e relacionalos cos contidos 
e cos estándares de aprendizaxe dos bloques 1 (Comunicación oral), 2 (Comunicación escrita), 3 (Funcionamento da 

lingua) e 4 (Lingua e sociedade) do currículo. 
 
O apartado 1 “Lectura e reflexión sobre o texto” e mais a unidade décima “Oralidade” do apartado quinto 
“Práctica de lingua” desenvolven os contidos do bloque 1 “Comunicación oral. Escoitar e falar” e do bloque 2 

“Comunicación escrita. Ler e escribir”. Neses apartados estúdanse procedementos de comprensión como o tema, as 
ideas principais e secundarias, o argumento, o esquema, o subliñado, o mapa conceptual, o resumo, o comentario 
crítico e as características formais e lingüísticas dos textos como as regras textuais de adecuación, coherencia, 
cohesión, gramática ou corrección, presentación e estilística. 

 
O apartado 2 do libro de texto “Lingua e sociedade” entra de cheo no bloque  4 de contido “Lingua e sociedade” do 
currículo. 
 Así, por exemplo, o punto 2 do libro “Estereotipos e prexuízos lingüísticos” coincide co estándar de aprendizaxe 

B4.1.1. 
O punto 3 do libro “A diversidade dialectal” está dentro do contido B3.2.1. 
O punto 5 do libro “A construción da variante estándar do galego” coincide co contido B4.2.1. 
O punto 6 do libro “As interferencias lingüísticas” coincide co contido B4.2.2. 

O punto 7 “A historia do galego desde 1916 ata 1936” e o punto 8 “A historia do galego desde 1936 ata 1978” entran de 
cheo nos estándares de aprendizaxe B4.3.1., B4.3.2, B4.33 e B4.3.4.. 
O punto 9 “O galego de 1978 á actualidade” recolle os contidos B4.4.1., B4.4.2. e B4.4.3. 
O punto 10 “O galego: lingua en vías de normalización” coincide co punto B4.4.4. 

 
 
Os apartados do libro 3 “Estudo da lingua”, 4 “Léxico e semántica”  e 5  “Práctica de lingua” desenvolven os 
estándares de aprendizaxe do bloque 2 “Ler e escribir” e do bloque 3 “Funcionamento da lingua”: Fonética e fonoloxía 

(B3.1.1.), sintaxe, funcións sintácticas, suxeito e predicado (B3.4.1.), a estrutura e formación de palabras (B3.3.1., 
B3.3.2., B3.3.3). Os campos semánticos do punto 4 coincide co punto B3.5.1. 
 
As oito unidades de Literatura (11-18) teñen cinco apartados: 

 1. Literatura 
 2. Guía de lectura 
 3. Textos para analizar 
 4. Comentario literario 

 5. Autoavaliación 
 
Imos examinar agora os contidos e as actividades presentes en cada un destes apartados e relacionalos cos contidos 
e cos estándares de aprendizaxe do bloque 5 “Educación literaria” do currículo. 

 
Os apartados 11 “A lírica galega desde 1900 ata 1916” coincide co  bloque de contidos B5.1.1. 
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O apartado 12. “A prosa do primeiro terzo do s.XX, o grupo Nös” coincide co estándar de aprendiizaxe B5.1.2. 
 
O apartado 13. “A poesía entre 1936 e 1975” identifícase co bloque B5.3.1. e B5.4.1. 

 
O apartado 14. “A prosa de 1936 a 1975. A Nova Narrativa. Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor” entran de cheto no 
bloque B5.3.2. primeiro terzo do s.XX, o grupo Nös” coincide co estándar de aprendiizaxe B5.1.2.  e B5.4.2. 
 

O apartado 15. “O teatro galego de 1900 a 1936, e desde 1943 ata 1973” coincide co estándar de aprendizaxe B5.2.3. 
, B5.3.3. e B5.4.3. 
 
O apartado 16. “A poesía de fins do s.XX. Galicia desde 1975 ao novo milenio”. Esta apartado está dentro punto 

B5.6.1. 
 
O apartado 17. “A prosa de fins do século XX e comezos do XXI “. Este apartado insírese dentro do bloque B5.6.2. 
 

O apartado 18.  “O teatro posterior a 1975 e da fin do s. XX.”. Este apartado coincide co bloque  B5.6.3.  
 
TEMPORALIZACIÓN 
As conclusións ás que chegamos son que as 9 unidades didácticas, entre todas, cumpren os bloques de contidos do 

currículo pero de xeito mesturado, é dicir, cada unidade didáctica insire algún punto dos cinco bloques. Polo tanto, a 
temporalización  vai ser levada a cabo  do seguinte xeito: 
1ª avaliación:  tres unidades  de Lingua (1, 2, 3) e  tres unidades de Literatura (11, 12, 13). 
2ª avaliación: tres unidades  de Lingua (4, 5, 6) e  tres unidades de Literatura (14, 15, 16). 

3ª avaliación: tres unidades  de Lingua (7, 8, 9) e  tres unidades de Literatura (17, 18, 19). 

LIBROS DE LECTURA 
 
Villar, Domingo: Ollos de auga, A praia dos afogados. 
Aneiros, Rosa: Resistencia. 
Feijoo, Pedro: Os fillos do mar.  
 
Son lecturas optativas. 
 
 

Materiais e recursos didácticos. 
MATERIAIS 1º ESO 

O manual empregado durante o curso será o da editorial Santillana Obradoiro para 1º de ESO. Á marxe empregaranse 
os medios audivisuais, gráficos e informáticos do departamento para incidir en determinados aspectos da 

materia, así como se acudirá á biblioteca escolar como fonte de recursos para mellorar as competencias 
básicas. Tamén materiais colgados na aula virtual e outros creados polo propio alumnado. 
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MATERIAIS  2º ESO 

O manual empregado durante o curso será o da editorial Santillana para 2º de ESO, que engade material de reforzo. Á 

marxe empregaranse os medios audivisuais e gráficos do departamento para incidir en determinados aspectos da 
materia, así como se acudirá á biblioteca escolar como fonte de recursos para mellorar as competencias básicas. 

Tamén materiais colgados na aula virtual e outros creados polo propio alumnado 
MATERIAIS  3º ESO 

O manual empregado durante o curso será o de Lingua e Literatura 3 de Santillana, 2015, e outros materiais aportados 
polo profesor: apuntamentos de elaboración propia ditados en clase ou entregados en forma de fotocopias aos 
alumnos, recortes de prensa, revistas, banda deseñada, selección de textos, exercicios de obradoiro literario, etc… Á 

marxe empregaranse os medios audivisuais e gráficos do departamento para incidir en determinados aspectos da 
materia. A biblioteca será un espazo fundamental no desenvolvemento curricular do curso como núcleo esencial para a 

localización de información e documentación, uso das TIC e ámbito de estudo.  
 
MATERIAIS. 4º ESO 

O manual empregado durante o curso será o da editorial XERAIS para 4º de ESO e outros materiais aportados polo 
profesor: apuntamentos de elaboración propia ditados en clase ou entregados en forma de fotocopias aos alumnos, 

selección de textos literarios ou xornalísticos, actividades extraídas de manuais doutras editoriais, etc… Á marxe 
empregaranse os medios audivisuais e gráficos do departamento para incidir en determinados aspectos da materia. 

En canto aos materiais, o alumno traballará co libro de texto,  manual no que traballará mediante  esquemas para 
desenvolver os distintos temas. O libro de texto será completado con material moi diverso e en distintos soportes. 
Intentarase empregar, dentro do posíbel, as novas tecnoloxías, especialmente o CD Rom e as consultas en Internet, 

que serán recomendadas puntualmente para ampliar distintos temas. 
 
 

MATERIAIS. 1ºde Bacharelato: Libro de texto de 1º Bacharelao de  Edicións Xerais, 2015. 
 
MATERIAIS. 2º de Bacharelato: Libro de texto de 2º Bacharelato de Edicións Xerais, 2015. 

Apuntamentos da profesora. 
Materiais na aula virtual. 
Materiais extraídos da biblioteca ou doutras fontes, especialmente no apartado de literatura sociolingüística. 
 

 
Procedemento para a avaliación inicial  
Procedemento para a valiación inicial de 1º de ESO 

 

1.- Cada un dos alumnos e alumnas LERÁ na aula un texto  proposto para coñercer a súa destreza lectora, e 
comentarase o seu contido para observar o grao de coñecemento e análise de texto. 
2.- Proposta de redacción creativa  para valorar a súa competencia na escrita. 
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3.- Unha ficha de actividades que permitan avaliar o grao de coñecementos xerais na materia. 

4.- A observación na aula e as tarefas realizadas ata a data da avaliación inicial completarán a información precisa. 

Procedemento para a  avaliación inicial de 2º ESO 

 
1.- Cada un dos alumnos e alumnas LERÁ na aula un texto  proposto para coñercer a súa destreza lectora, e 
comentarase o seu contido para observar o grao de coñecemento e análise de texto. 

2.- Proposta de redacción creativa  para valorar a súa competencia na escrita. 
3.- Unha ficha de actividades que permitan avaliar o grao de coñecementos xerais na materia. 
4.-Exercicios que requiran lectura e expresión oral para valorar o seu nivel en expreisón oral. 

5.Un comentario de texto para valorar algúns aspectos do comentario literario e a un tempo a súa capacidade 
expresiva na escrita. 
 6.-Algúns exercicios sobre aspectos gramaticais para valorar os seus coñecemento previos. 

 
 
Procedemento para  a  avaliación inicial de 3º de ESO 
 

1.- Cada un dos alumnos e alumnas LERÁ na aula un texto  proposto para coñercer a súa destreza lectora, e 

comentarase o seu contido para observar o grao de coñecemento e análise de texto. 
2.- Proposta de redacción creativa  para valorar a súa competencia na escrita. 
3.- Unha ficha de actividades que permitan avaliar o grao de coñecementos xerais na materia. 
 

Procedemento para a  avaliación inicial 4º ESO 

 
1.- Actividade colectiva na aula con preguntas sobre distintos aspectos do currículum e lectura e comentario de 

pequenos textos para observar o grao de coñecementos adquiridos na materia. 
2.- Proposta de redacción creativa. 
 

 
Acreditación de coñecementos previos no Bacharelato. 
 

Procedementos para acreditar os coñecementos previos de Lingua Galega de 1º  de Bacharelato. 
 
En 1º de Bacharelato o alumnado ten procedencia moi diversa por iso é inevitable facermos probas para medir as 
súas capacidades. Así, por exemplo, o profesor proporá un texto narrativo  para medir os seus coñecementos 

gramaticais e de comprensión. E mesmo, para a preavaliación, o profesor poderá facer unha proba escrita con 
preguntas sobre os contidos desenvolvidos na aula durante as primeiras tres semanas para captar posibles 
dificultades en alumnos ou faltas de atención na materia. 
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Procedementos para acreditar os coñecementos previos de Lingua Galega de 2º de Bacharelato. 
 
 

En 2º de Bacharelato o alumnado realizará  un comentario de texto na aula con actividades de gramática e 
comprensión textual para avaliar o seu nivel lingüístico. O texto proposto será un de selectividade. 
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Procedemento de avaliación continua na ESO 
 
 

Procedemento de avaliación continua en 1º ESO 
 

 
Para a cualificación dos instrumentos de avaliación definidos empregarase o seguinte sistema: 

 • 80% da cualificación: exames escritos. Realizaranse polo menos dúas probas escritas ao longo da 
avaliación cunha valoración de 40% cada unha. 

 • 10% da cualificación: actividades e actitudes na aula, a realización de tarefas e o uso e mellora no 
modelo oral de lingua.  
 • Ata un 10% da cualificación: libros de lectura.  
 
 
 

Procedemento de avaliación continua en 2º ESO 
Cada trimestre farase dous controis. Cada control  terá a puntuación de 80%  sobre a nota final e farán media entre si. Sobre esta 
media sumarase a nota do exame do libro de lectura, que contará un 10%, e mais o traballo da clase, libreta  e actitude, que 
sumará un 10%. Considerarase que o alumno acadou os obxectivos mínimos de cada trimestre se a puntuación media 
conseguida é dun 5 sobre 10 puntos. 
Para levar a cabo a corrección o profesor ou profesora terá en conta a expresión, a redacción, as faltas ortográficas, de 
puntuación e gramaticais.  
Con respecto ao baremo de penalizacións que se aplicará na ESO por faltas ortográficas, gramaticais e de puntuación serán as 
que marca a CIUG:  

-As faltas leves (acentuación) restarán -0, 05.  
-As faltas graves (solución contraria ás convencións ortográficas e á norma lingüística) restarán -0,1. --As faltas moi 
graves (o que atenta contra o sistema lingüístico) restarán – 0,2. 

 
Non haberá recuperación de cada trimestre senón que será avaliación continua. É dicir, se aproba o terceiro trimestre, terá a 
materia recuperada. 
 

 
 

Procedemento de avaliación continua en 3º ESO 

A avaliación reflectirase nas cualificacións que se entregarán en tres etapas e será continua. Iso significa que a medida 
que se avanza na materia cómpre integrar os coñecementos das avaliacións anteriores. Non significa que aprobando a 
última avaliación se aprobe necesariamente a materia. O baremo de cualificación por avaliación contemplará as probas 
de coñecementos, a lingua oral, as lecturas obrigatorias, o traballo cotián e a realización das tarefas propostas. 

Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións.  
Para superar a materia na avaliación ordinaria, cómpre respectar as seguintes premisas ao longo de todo o 
proceso:  
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1. Uso da lingua galega: Nas clases de Lingua e Literatura é obrigatorio o uso da lingua galega, tanto na fala como 
na escrita. O feito de negarse a utilizar oralmente a lingua galega na aula ou nos exercicios, traballos ou exames 
escritos suporá a valoración negativa da materia. 
2. As probas: As probas poden ser escritas ou orais. Realizarase dúas probas escritas de coñecementos de Lingua e 

Literatura por avaliación para comprobar o correcto progreso do alumnado. Estas terán un valor do 80% sobre a nota 
final. 
3. A actitude: Outro factor para ter en conta na cualificación do alumno/a é o comportamento na aula, a participación 
activa e a actitude positiva cara á materia.  

4. O traballo cotián:  
• O traballo na clase e na casa, coa realización dos pertinentes exercicios, traballos, comentarios, actividades, 
proxectos, etc., vai ser outro aspecto para ter en conta á hora de avaliar. O alumnado que se negue a facer algunha 
tarefa requirida ou que sistematicamente non realice o traballo requirido considerarase que abandona a materia e polo 

tanto terá unha cualificación negativa.  
• Sempre se respectarán as datas de entrega dos traballos. Incidirá negativamente na cualificación non entregar 
inxustificadamente na data sinalada exercicios, resumos, traballos, fichas, etc, requiridos polo profesorado da materia.  
• Entre os traballos dos alumnos pódense incluír proxectos de creación artística (literarios, plásticos, audiovisuais, etc.) 

que impliquen desenvolver as competencias básicas. Estes traballos, que se realizarán a proposta do profesor, son 
obrigatorios na mesma medida que calquera outro. 
Tanto a actitude como o traballo cotián terán un valor dun 10% na nota final. 
 

5. As lecturas obrigatorias: A lectura de cada un dos libros de lectura estipulados por este Departamento de Lingua e 

Literatura Galega será avaliada e considérase obrigatoria para aprobar a materia. A comprobación da lectura 
realizarase normalmente por medio dun exame escrito, pero tamén podería facerse a través dun exame oral ou ben 
dun traballo sobre  ela. O valor das lecturas será dun 10% na nota final. Se o alumno non aprobase o exame o traballo 
dalgún libro, irá con el a setembro. 

 
6. A corrección na expresión: Igual que nos demais niveis será de rigor unha correcta expresión tanto oral como 
escrita en lingua galega. Polo tanto, nas probas escritas que se realicen, tanto de clase como exames, así como 
traballos, a puntuación verase afectada polas faltas de ortografía, expresión e redacción. Poderanse descontar 

ata un máximo de 2 puntos.  
O baremo de penalizacións que se aplicará na ESO  será o seguinte: 
• Por cada erro moi grave (aquel que atente contra o sistema lingüístico): 0,2 puntos. 
• Por cada erro grave (solución contraria ás convencións ortográficas e á norma lingüística): 0,1 puntos. 
• Por cada erro leve (solución discordante co estándar vixente): 0,05 puntos. 

 

Procedemento de avaliación continua en 4º ESO 
 
Ídem 3º ESO. 
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Procedemento de avaliación continua no Bacharelato 
 

 
Procedemento de avaliación continua en 1º BACHARELATO 

Cada trimestre farase dous exames. Cada control  terá a puntuación de 80%  sobre a nota final e farán media entre si. 
Sobre esta media sumarase a nota do exame do libro de lectura, que contará un 10%, e mais o traballo da clase, 
libreta  e actitude, que sumará un 10%. Considerarase que o alumno acadou os obxectivos mínimos de cada trimestre 
se a puntuación media conseguida é dun 5 sobre 10 puntos. 

Para levar a cabo a corrección o profesor ou profesora terá en conta a expresión, a redacción, as faltas ortográficas, de 
puntuación e gramaticais.  
Con respecto ao baremo de penalizacións que se aplicará na ESO por faltas ortográficas, gramaticais e de puntuación 
serán as que marca a CIUG:  

-As faltas leves (acentuación) restarán -0, 05.  
-As faltas graves (solución contraria ás convencións ortográficas e á norma lingüística) restarán -0,1. --As faltas 
moi graves (o que atenta contra o sistema lingüístico) restarán – 0,2. 

 

Non haberá recuperación de cada trimestre senón que será avaliación continua. É dicir, se aproba o terceiro trimestre, 
terá a materia recuperada. 

Con respecto ao libro de lectura o alumno lerá un en cada trimestre. O profesor dará unha lista e el elixirá.É 
imprescindible demostrar que o alumno leu o libro. Para isto o rapaz ou rapaza  debe acadar un  0, 5 sobre 1 (5% sobre 

10%). En caso contrario terá unha recuperación en cada trimestre. Se non demostra a súa lectura terá que ir á proba 
extraordinaria de setembro aínda que tivese aprobados os outros exames do libro de texto.A proba consistirá nun 
exame ou nun traballo do libro de lectura no que o profesor/a  valorará a comprensión, a expresión, a redacción, a 
puntuación, a presentación e as faltas de ortografía. 

A lista dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do curso. 
O valor numérico da nota do exame do libro será dun 10% do total (80% exame, 10% libro de lectura, 10% traballo e 
actitude de clase). 
 

Procedemento de avaliación continua en 2º BACHARELATO 

A avaliación reflectirase nas cualificacións que se entregarán en tres etapas e será continua. Iso significa que a medida 
que se avanza na materia cómpre integrar os coñecementos das avaliacións anteriores. Non significa que aprobando a 

última avaliación se aprobe necesariamente a materia. O baremo de cualificación por avaliación contemplará as probas 
de coñecementos, a lingua oral, as lecturas obrigatorias, o traballo cotián e a realización das tarefas propostas. 
Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións.  
Para superar a materia na avaliación ordinaria, cómpre respectar as seguintes premisas ao longo de todo o proceso:  

1. Uso da lingua galega: Nas clases de Lingua e Literatura é obrigatorio o uso da lingua galega, tanto na fala como 
na escrita. O feito de negarse a utilizar oralmente a lingua galega na aula ou nos exercicios, traballos ou exames 
escritos suporá a valoración negativa da materia. 
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2. As probas: As probas poden ser escritas ou orais. Realizaranse dúas probas escritas de coñecementos de Lingua e 
Literatura por avaliación para comprobar o  progreso do alumnado. Estas terán un valor do 80% sobre a nota final. 
 
3. A actitude: Outro factor para ter en conta na cualificación do alumno/a é o comportamento na aula, a participación 

activa e a actitude positiva cara á materia.  
 
4. O traballo cotián:  
• O traballo na clase e na casa, coa realización dos pertinentes exercicios, traballos, comentarios, actividades, 

proxectos, etc., vai ser outro aspecto para ter en conta á hora de avaliar. O alumnado que se negue a facer algunha 
tarefa requirida ou que sistematicamente non realice o traballo requirido considerarase que abandona a materia e polo 
tanto terá unha cualificación negativa.  
• Sempre se respectarán as datas de entrega dos traballos. Incidirá negativamente na cualificación non entregar 

inxustificadamente na data sinalada exercicios, resumos, traballos, fichas, etc, requiridos polo profesorado da materia.  
• Entre os traballos dos alumnos pódense incluír proxectos de creación artística (literarios, plásticos, audiovisuais, etc.) 
que impliquen desenvolver as competencias básicas. Estes traballos, que se realizarán a proposta do profesor, son 
obrigatorios na mesma medida que calquera outro. 

Tanto a actitude como o traballo cotián terán un valor dun 10% na nota final. 
 
5. As lecturas obrigatorias: A lectura de cada un dos libros de lectura estipulados por este Departamento de Lingua e 
Literatura Galega será avaliada e considérase obrigatoria para aprobar a materia. A comprobación da lectura 

realizarase normalmente por medio dun exame escrito, pero tamén podería facerse a través dun exame oral ou ben 
dun traballo sobre  ela. O valor das lecturas será dun 10% na nota final. 
 
6. A corrección na expresión: Igual que nos demais niveis será de rigor unha correcta expresión tanto oral como 

escrita en lingua galega. Polo tanto, nas probas escritas que se realicen, tanto de clase como exames, así como 
traballos, a puntuación verase afectada polas faltas de ortografía, expresión e redacción. Poderanse descontar 
ata un máximo de 2 puntos.  
O baremo de penalizacións que se aplicará na ESO  será o seguinte: 

• Por cada erro moi grave (aquel que atente contra o sistema lingüístico): 0,2 puntos. 
• Por cada erro grave (solución contraria ás convencións ortográficas e á norma lingüística): 0,1 puntos. 
• Por cada erro leve (solución discordante co estándar vixente): 0,05 puntos. 

Procedemento de avaliación extraordinaria na ESO 
  

 
Procedemento de avaliación extraordinaria en 1º ESO 

A avaliación extraordinaria consistirá nun exame no que o alumno/a deberá obter a cualificación  mínima de 5  sobre 
10. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria en 2º ESO 
A avaliación extraordinaria consistirá nun exame no que o alumno/a deberá obter a cualificación mínima de 5 sobre 10. 
Se o profesor quixer, poderalle  recomendar  ao alumno exercicios de reforzo para poder preparar a materia no verán,  

iso si, pero sempre de xeito voluntario. O alumno non ten que presentar  ese material en setembro, pois se trata dunha 
axuda para o rapaz/a. No caso de que o alumno lle presente ao profesor eses exercicios feitos nun caderno será de 
xeito voluntario e  sabendo que eses exercicios non terán valor numérico na nota da proba extraordinaria.  
 

Se o alumno suspendeu algún libro de lectura durante o curso e non foi quen de aprobalo na recuperación 
correspondente, deberá realizar un exame extraordinario  do libro o libros en cuestión e deberá acadar a puntuación de 
5 sobre 10.  
 

 
 
Procedemento de avaliación extraordinaria en 3º ESO 
 

 Na proba de setembro será necesario o coñecemento dos contidos mínimos esixidos. En setembro o 100 % da nota 

corresponderá a un exame escrito. Nel poderanse avaliar tamén as lecturas obrigatorias en caso de que o alumno non 
as superase durante o curso. 
 

Procedemento de avaliación extraordinaria en 4º ESO 

Na proba de setembro será necesario o coñecemento dos contidos mínimos esixidos. En setembro o 100 % da nota 
corresponderá a un exame escrito. Nel poderanse avaliar tamén as lecturas obrigatorias en caso de que o alumno non 
as superase durante o curso. 



 

 

44 

 
 

Procedemento de avaliación extraordinaria no Bacharelato 
 

 

Procedemento de avaliación extraordinaria en 1º BAC 
A avaliación extraordinaria consistirá nun exame no que o alumno/a deberá obter a cualificación mínima de 5 sobre 10. 
Nese exame avaliaranse tanto contidos de lingua coma de literatura. 
Se o profesor quixer, poderalle  recomendar  ao alumno exercicios de reforzo para poder preparar a materia no verán,  

iso si, pero sempre de xeito voluntario. O alumno non ten que presentar  ese material en setembro, pois se trata dunha 
axuda para o rapaz/a. No caso de que o alumno lle presente ao profesor eses exercicios feitos será de xeito voluntario 
e  sabendo que eses exercicios non terán valor numérico na nota da proba extraordinaria.  
 
Se o alumno suspendeu algún libro de lectura durante o curso e non foi quen de aprobalo na recuperación correspondente, 
deberá realizar un exame extraordinario  do libro o libros en cuestión e deberá acadar a puntuación de 5 sobre 10.  

 
Esixirase demostrar ademais un mínimo en cada un dos apartados do exame: comentario crítico do texto e cuestións 
relacionadas coa pragmática do mesmo, descrición gramatical, historia da literatura e sociolingüística, polo que “deixar 
en branco” algún destes apartados considerarase motivo para avaliación negativa. A nota redondearase eliminando 

decimais pouco significativos (ata 5) e aproximando á seguinte unidade cando o decimal sexa igual ou superior ao 5. 
Así, por exemplo, un alumno/a cuxa  nota na proba extraordinaria sexa de 4,3 figurará como suspenso cun 4, e a partir 
de 4,5 inclusive figurará como aprobado. 
 

Procedemento de avaliación extraordinaria en 2º BAC 

Na proba de setembro será necesario o coñecemento dos contidos mínimos esixidos. En setembro o 100 % da nota 
corresponderá a un exame escrito. Nel poderanse avaliar tamén as lecturas obrigatorias en caso de que o alumno non as 
superase durante o curso. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes na ESO 
 
Plans de traballo para a superación de materias pendentes de Lingua Galega de 2º de ESO 

 
O alumnado deste curso coa materia pendente de 1º de ESO deberá afrontar un labor extraordinario para recuperar a 
materia. Para iso deséñanse dúas fases distintas de recuperación: 

 
 - 1ª Fase: O Departamento entregará a cada alumno/a un traballo específico con actividades variadas sobre os 

contidos de 1º. Ese traballo distribuirase en dúas quendas e entregarase por parte do alumno con anterioridade ás 
probas escritas. Computará cun valor do 40 % sobre a nota final de recuperación. 

 -  2ª Fase: Programaranse dúas probas escritas a celebrar en febreiro e maio, segundo o calendario 
establecido por parte da Xefatura de Estudos do centro. Estes dous exames computarán un 60% sobre a nota final do 
alumnado. 

 
 
Plans de traballo para a superación de materias pendentes de Lingua Galega de 3º de ESO 

 
O alumnado deste curso coa materia pendente de 2º de ESO deberá afrontar un labor extraordinario para recuperar a 
materia. Para iso deséñanse dúas fases distintas de recuperación: 

 - 1ª Fase: O Departamento entregará a cada alumno/a un traballo específico con actividades variadas sobre os 
contidos de 1º. Ese traballo distribuirase en dúas quendas e entregarase por parte do alumno con anterioridade ás 

probas escritas. Computará cun valor do 40 % sobre a nota final de recuperación. 
 -  2ª Fase: Programaranse dúas probas escritas a celebrar en febreiro e maio, segundo o calendario 
establecido por parte da Xefatura de Estudos do centro. Estes dous exames computarán un 60% sobre a nota final do 

alumnado. 
 
 

Plans de traballo para a superación de materias pendentes de Lingua Galega de 4º de ESO 

 
O alumnado deste curso coa materia pendente de 3º de ESO deberá afrontar un labor extraordinario para recuperar a 

materia. Para iso deseñanse tres fases distintas de recuperación: 
 - 1ª Fase: O Departamento entregará a cada alumno/a un traballo específico con actividades variadas sobre os 

contidos de 1º. Ese traballo distribuirase en dúas quendas e entregarase por parte do alumno con anterioridade ás 
probas escritas. Computará cun valor do 40 % sobre a nota final de recuperación. 

 -  2ª Fase: Programaranse dúas probas escritas a celebrar en febreiro e maio, segundo o calendario 
establecido por parte da Xefatura de Estudos do centro. Estes dous exames computarán un 60% sobre a nota final do 
alumnado. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes no Bacharelato 
 
 Actividades de seguemento das materias pendentes de Lingua Galega de 1º de Bacharelato 
Os alumnos de 1º Bacharelato non teñen materias pendentes. 

 
 
Actividades de seguemento das materias pendentes de Lingua Galega de 2º de Bacharelato 

 
O alumnado deste curso coa materia pendente de 1º de Bacharelato deberá afrontar un labor extraordinario para 
recuperar a materia. Para iso deséñanse dúas fases distintas de recuperación: 

 
 - 1ª Fase: O Departamento entregará a cada alumno/a un traballo específico con actividades variadas sobre os 

contidos de 1º. Ese traballo distribuirase en dúas quendas e entregarase por parte do alumno con anterioridade ás 
probas escritas. Computará cun valor do 40 % sobre a nota final de recuperación. 
 -  2ª Fase: Programaranse dúas probas escritas a celebrar en febreiro e maio, segundo o calendario 

establecido por parte da Xefatura de Estudos do centro. Estes dous exames computarán un 60% sobre a nota final do 
alumnado. 
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Medidas de atención á diversidade 
En 1º de ESO  os alumnos que teñan dificultades de aprendizaxe terán na clase un caderno con menos obxectivos 

mínimos que os dos seus compañeiros. Os exames serán máis curtos e terán máis tempo ca os demais para levalos a 
cabo. 
 
 

En 2º de ESO  os alumnos que teñan dificultades de aprendizaxe terán na clase un caderno con menos obxectivos 
mínimos que os dos seus compañeiros. Os exames serán máis curtos e terán máis tempo ca os demais para levalos a 

cabo. 
 
 

En 3º de ESO  os alumnos que teñan dificultades de aprendizaxe terán na clase un caderno con menos obxectivos 
mínimos que os dos seus compañeiros. Os exames serán máis curtos e terán máis tempo ca os demais para levalos a 

cabo. 
 

En 4º de ESO  os alumnos que teñan dificultades de aprendizaxe terán na clase un caderno con menos obxectivos 
mínimos que os dos seus compañeiros. Os exames serán máis curtos e terán máis tempo ca os demais para levalo a 
cabo. 
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Actividades complementarias e extraescolares 
Os alumnos de ESO e de Bacharelato irán algunha vez á Biblioteca Pública de Ponteceso para participar en 

actividades que alí se desenvolvan. O IES de Eduardo Pondal  está en estreita colaboración coa Biblioteca e coa 
Fundación  cultural de O Couto. 
 
 

Revisión da programación didáctica 
Canto os libros de lectura obrigatorios en Bacharelato consideramos que a recuperación deles en cada trismestre debe 
ter como máxima nota un 5 sobre 10 ou 0, 5 sobre 1 porque o alumnado xa coñece de antemán o tipo de exame ou de 
pregunta que fai o profesor e estaría en vantaxe co resto de  compañeiros que aprobou na primeira proba.   
 
 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 
práctica docente. 
Tentaremos conseguir que un 70 % de alumnado acada os coñecementos mínimos na avaliación continua. E o resto 
de alumnos na avaliación extraordinaria. 
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Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 
Tentaremos conseguir que se imparta o 80% da programación. 
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1º de ESO 
 

 
Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 d 

 e 

 h 

 B1.1. Comprensión, 
interpretación e resumo de 
calquera texto oral ou daqueles 
propios dos medios de 
comunicación, especialmente 
noticias de actualidade, 
próximas aos intereses do 
alumnado. 

 B1.1. Comprender e interpretar 
a intención comunicativa e a 
idea xeral de textos orais 
(noticias de actualidade) e 
elaborar un resumo. 

 LGB1.1.1. Comprende e interpreta 
a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de 
actualidade). 

 Comprende e interpreta a intención 
comunicativa de textos orais sinxelos 
(noticias de actualidade). 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames, 

 Exercicios 

 Actitude 

80% 

10% 

10% 

 l      

 LGB1.1.2. Traslada a información 
relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos. 

     

 ñ  Fai resumos coa información relevante.  CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames, 

 Exercicios 

 Actitude 

80% 

10% 

10% 

 d  B1.2. Comprensión e 
interpretación de textos orais 
utilizados no ámbito social e 
educativo (instrucións, 
presentacións de tarefas e 
breves exposicións orais de 
temáticas variadas). 

 B1.2. Extraer a intención 
comunicativa e a idea xeral de 
textos orais sinxelos dos 
ámbitos social e educativo, e 
seguir instrucións para realizar 
tarefas guiadas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea xeral, os datos 
máis relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

 Recoñece, xunto ao propósito e a idea 
xeral, os datos máis relevantes en textos 
orais do ámbito social e educativo. 

 CCL  CL  Exames 80% 

 e  CAA  EOE  Exercicios 10% 

 h    Actitude 10% 

 
 LGB1.2.2. Segue instrucións para 

realizar tarefas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

 Segue instrucións para realizar tarefas 
de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

80% 

10% 

10% 
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 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa 
con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

 B1.3. Coñecer e apreciar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas como 
planificadas. 

 LGB1.3.1. Coñece e aprecia as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na 
orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións 
alleas e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

 Coñece e aprecia as normas que rexen 
a cortesía na comunicación oral 
(intervén na orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións alleas 
e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames, 

 Exercicios 

 Actitude 

80% 

10% 

10% 

 
 LGB1.3.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 
 Recoñece a importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, pausas, ton, 
 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

80% 

10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

   prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non verbal. 

timbre e volume) e o significado da 
linguaxe non verbal. 

 CSC 

 CSIEE 

 
 Actitude 10% 

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.4. Escoita crítica e reflexiva 
das mensaxes dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas 
informativos. 

 B1.4. Identificar e contrastar o 
propósito comunicativo en 
textos orais dos medios de 
comunicación, analizar 
criticamente os seus contidos e 
identificar prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

 LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, as ideas principais 
e as secundarias de programas 
informativos. 

 Identifica a intención comunicativa, as 
ideas principais e as secundarias de 
programas informativos. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

80% 

10% 

10% 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento 
da mesma noticia en diferentes 
medios de comunicación e extrae 
conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

  CAA 
 



 

 LGB1.4.3. Identifica e rexeita os 
usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

 Rexeita os usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou discriminacións. 

 CSC  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 h 

 o 

 B1.5. Coñecemento e 
aplicación, con axuda das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC), de 
estratexias necesarias para 
producir textos orais sobre 
temas de actualidade. 

 B1.5. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, as estratexias 
necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas e 
participar de forma construtiva 
en diversas interaccións 
comunicativas. 

 LGB1.5.1. Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións. 

  CD 

 CAA 

 CSIEE 

 


 

 LGB1.5.2. Emprega as TIC para 
facer as súas presentacións máis 
claras e visualmente atractivas. 

  CD 

 CCL 

 CSIEE 

 
 

 h 

 o 

 B1.6. Valoración  das 
producións orais emitidas cunha 
fonética e prosodia correcta e 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 

 B1.6. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 

 LGB1.6.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia correcta, 
recoñece os erros de produción 
oral propia e allea e propón 
solucións para melloralas. 

  CCL 

 CAA 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 asociar a ela. asociar a ela.  LGB1.6.2. Comprende, interpreta 
e rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia da 
lingua galega. 

 Comprende, interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia da lingua galega. 

 CAA  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu 
contexto. 

 Usa a variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu 
contexto. 

 CCL 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B1.7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 

 B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, 
en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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corrección. 
 LGB1.7.2. Participa con fluidez 

nas intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

 Participa con fluidez nas intervencións 
orais espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, 
así como a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.7.3. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

 Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do 
galego (fraseoloxía adecuada). 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.7.4. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

 Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 80% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

       
 Actitude  10% 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.8. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
educativo (pedimento de 
aclaracións, intercambio de 
opinións e exposición de 
conclusións). 

 B1.8. Participar activamente en 
situacións propias do ámbito 
educativo (pedir aclaracións, 
intercambiar opinións e expor 
conclusións). 

 LGB1.8.1. Intervén en debates e 
coloquios do ámbito educativo, 
respectando as regras de 
interacción. 

  CCL 

 CSC 

  

 LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non 
divaga e atende ás instrucións da 
persoa moderadora nos debates e 
coloquios. 

 Cínguese ao tema.  CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 a 

 b 

 c 

 B1.9. Coñecemento  e 
aplicación de estratexias 
necesarias para falar en 
público: planificación do 

 B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar en 
público, en situacións formais 
ou informais, de  forma 

 LGB1.9.1. Elabora guións para 
organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais 
breves. 

 . Elabora guións para organizar os 
contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 

 CAA  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 g 

 h 

 o 

discurso, prácticas orais formais 
e informais. 

individual ou en grupo. 
 LG1B1.9.2. Respecta os aspectos 

prosódicos da linguaxe non verbal 
(a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en público 
e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade 

 Respecta os aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a posta en escena, 
os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.9.3. Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da 
situación comunicativa. 

  CCL 

 CSC 

  

 LGB1.9.4. Incorpora 
progresivamente palabras propias 
do nivel formal ás súas 
producións orais. 

 Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal ás súas 
producións orais. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.9.5. Analiza similitudes e  Analiza similitudes e diferenzas entre  CAA  CL  Exames  80% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

   diferenzas entre discursos formais 
e espontáneos. 

discursos formais e espontáneos.  
 EOE  Exercicios 

 Actitude 

 10% 

 10% 

 LGB1.9.6. Recoñece e avalía 
erros (repeticións de conectores, 
pobreza léxica e castelanismos) 
nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, 
de evitalos. 

 Recoñece e avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais 
propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

 CAA 

 CCL 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 a 

 d 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.10. Construción  de 
discursos adecuados, 
cohesionados e coherentes 
desde o punto de vista 
comunicativo, sobre temas de 
interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativa. 

 B1.10. Producir discursos 
breves e comprensibles sobre 
temas da vida cotiá, de interese 
persoal ou social. 

 LGB1.10.1. Participa en 
conversas informais nos que 
intercambia información e expresa 
a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá 
indicacións ou instrucións 
sinxelas. 

  CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

  

 LGB1.10.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións da 
vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

 Desenvólvese correctamente en 
situacións da vida cotiá que implique 
solicitar unha información ou un servizo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CL 

 EOE 
CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

     

 b 

 f 

 h 

 B2.1. Aplicación de técnicas de 
análise do contido e estratexias 
de lectura comprensiva. 

 B2.1. Aplicar técnicas de 
análise do contido e estratexias 
de lectura comprensiva. 

 LGB2.1.1. Utiliza técnicas de 
análise e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e resumos. 

 Utiliza técnicas de análise e síntese do 
contido: subliñados, esquemas e 
resumos. 

 CCL 

 CCA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a partir 
de elementos contextuais 
explícitos. 



. 

 CCL   
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

   
 LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido 

global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas. 

 Realiza esquema xerarquizado de ideas.  CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.1.4. Procura o léxico 
descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra ou 
deduce o significado polo 
contexto. 

 Procura o léxico descoñecido en 
dicionarios. 

 CCL 

 CCA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.1.5. Interpreta o significado 
de elementos non lingüísticos 
(símbolos, iconas, etc.). 

 Interpreta o significado de elementos 
non lingüísticos (símbolos, iconas, etc.). 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.1.6. Busca información para 
ampliar e completar o contido das 
mensaxes a través de distintos 
recursos: xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores de 
internet. 

  CCL 

 CCA 

 CD 
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 LGB2.1.7. Contrasta os contidos 
analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da 
lectura. 

 Contrasta os contidos analizados cos 
coñecementos propios, antes e despois 
da lectura. 

 CCL 

 CCA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 d 

 e 

 h 

 B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á 
experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de 
móbil, normas e instrucións de 
uso. 

 B2.2. Comprender, interpretar e 
sintetizar textos da vida cotiá e 
das relacións sociais en  
ámbitos próximos á experiencia 
do alumnado: mensaxes 
electrónicas ou de móbil e 
normas e instrucións de uso. 

 LGB2.2.1. Comprende, interpreta 
e sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: mensaxes 
electrónicas ou de móbil, de 
correo electrónico, normas e 
instrucións de uso. 

 Comprende, interpreta e sintetiza o 
contido de textos propios da vida cotiá: 
mensaxes electrónicas ou de móbil, de 
correo electrónico, normas e instrucións 
de uso. 

 
 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 d 

 e 

 h 

 B2.3.  Comprensión, 
interpretación e síntese de 
textos dos medios  de 
comunicación, 
fundamentalmente textos 
narrativos. 

 B2.3. Comprender, interpretar e 
sintetizar escritos dos medios 
de comunicación, 
especialmente, os narrativos e 
expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

 LGB2.3.1. Comprende, interpreta 
e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os 
narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

 Comprende, interpreta e sintetiza 
escritos dos medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos e 
expositivos de estrutura descritiva e 
secuencial. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 d 

 e 

 h 

 B2.4. Comprensión e 
interpretación de textos do 
ámbito educativo, 
especialmente, descritivos, 
narrativos e expositivos sobre 
as distintas materias 
curriculares: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en diversos 
soportes. 

 B2.4. Comprender, interpretar e 
sintetizar escritos do ámbito 
educativo do alumnado, 
especialmente, textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs 
educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 LGB2.4.1. Comprende, interpreta 
e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, 
información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 . Comprende, interpreta e sintetiza 
textos propios da vida educativa: webs 
educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.4.2. Segue instrucións para 
realizar tarefas de aprendizaxe 
guiadas, con progresiva 
autonomía. 

  CCL   
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 B2.5. Utilización guiada da 
biblioteca e das TIC para obter 
información e  consultar 
modelos de composición 
escrita. 

 B2.5. Utilizar de forma guiada 
as bibliotecas e as TIC para 
obter información e consultar 
modelos de composición 
escrita. 

 LGB2.5.1. Usa de forma guiada 
as bibliotecas e as TIC para obter 
información e consultar modelos 
de composición escrita. 

 Usa de forma guiada as bibliotecas e as 
TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 c 

 d 

 h 

 B2.6. Actitude reflexiva e crítica 
ante as mensaxes que 
transmitan prexuízos ou usos 
lingüísticos discriminatorios, 
especialmente, os que 
aparecen nos medios de 
comunicación. 

 B2.6. Amosar unha actitude 
reflexiva e crítica ante as 
mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexionar sobre os 
usos lingüísticos 

discriminatorios. 

 LGB2.6.1. Manifesta unha 
actitude crítica ante as mensaxes 
que transmiten prexuízos e 
reflexiona sobre os usos 
lingüísticos discriminatorios. 

 Manifesta unha actitude crítica ante as 
mensaxes que transmiten prexuízos e 
reflexiona sobre os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.6.2. Identifica e evita o uso 
de expresións habituais que 
evidencian prexuízos de distinta 
natureza: relixiosos, raciais e 

 Evita o uso de expresións habituais que 
evidencian prexuízos de distinta 
natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

   sexistas.      

 h 

 ñ 

 B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa, aos patróns 
fonéticos do galego e aos 
signos de puntuación. 

 B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa. 

 LGB2.7.1. Le en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto pola 
puntuación do texto. 

 Le en voz alta con dicción, entoación e 
ritmo adecuados e con respecto pola 
puntuación do texto. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo 
os patróns fonéticos do galego. 

 Le en voz alta seguindo os patróns 
fonéticos do galego. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.7.3. Utiliza recursos das 
TIC para rexistrar a voz. 

  CCL 

 CD 

  

 b 

 e 

 h 

 B2.8. Planificación e revisión do 
escrito, de forma guiada, para 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 

 B2.8. Planificar, producir e 
revisar o escrito co fin de 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 

 LGB2.8.1. Utiliza esquemas 
sinxelos e notas para ordenar as 
ideas e estruturar o contido do 
texto. 

 Utiliza esquemas sinxelos e notas para 
ordenar as ideas. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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correctos gramaticalmente. correctos gramaticalmente. 
 LG2.8.2. Adecúa o texto ao 

rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación 
comunicativa. 

 Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou 
formal segundo o requira a situación 
comunicativa. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión das 
ideas: conectores textuais 
básicos, e concordancias dentro 
do sintagma nominal e dentro do 
sintagma verbal. 

 Utiliza elementos lingüísticos e 
discursivos esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores textuais básicos, e 
concordancias dentro do sintagma 
nominal e dentro do sintagma verbal. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB2.8.4. Puntúa o texto en 
relación coa organización 
oracional e a forma do texto (os 

 Puntúa o texto en relación coa 
organización oracional e a forma do 
texto (os parágrafos e a distribución e 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 80% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

   parágrafos e a distribución e 
organización das ideas 
expresadas). 

organización das ideas expresadas).   
 Actitude  10% 

 LGB2.8.5. Revisa o texto con 
respecto ás normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

 Revisa o texto con respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

 CCL 

 CD 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 e 

 h 

 B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, cartas, 
avisos, mensaxes electrónicas 
ou de móbil. 

 B2.9. Producir, en  formato 
papel ou dixital, textos sinxelos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, cartas, 
avisos, mensaxes electrónicas 
ou de móbil. 

 LGB2.9.1. Produce textos propios 
das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

 Produce textos propios das relacións 
sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 e 

 h 

 B2.10. Produción, a partir dun 
modelo, de textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. 

 B2.10. Producir, a partir dun 
modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. 

 LGB2.10.1. Produce, a partir dun 
modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. 

 Produce, a partir dun modelo, textos 
propios dos medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en formato 
papel ou dixital. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 LGB2.10.2. Coñece a estrutura do 
xornal (seccións e xéneros) e os 
elementos paratextuais que 
acompañan as noticias. 

 Coñece a estrutura do xornal (seccións e 
xéneros) e os elementos paratextuais 
que acompañan as noticias. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 e 

 h 

 B2.11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

 B2.11. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

 LGB2.11.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios 
da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e 
conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

 . Produce, en formato papel ou dixital, 
textos descritivos, narrativos e 
expositivos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

 CCL 

 CD 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b  B2.12. Produción, en soporte  B2.12. Producir textos de  LGB2.12.1. Produce textos de  Produce textos de distintos xéneros:  CCL  CL  Exames  80% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 e 

 h 

impreso ou dixital, de textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións 
de ideas e conceptos. 

descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

 
 EOE  Exercicios 

 Actitude 

 10% 

 10% 

 b 

 e 

 h 

 f 

 B2.13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC 
(procesadores de textos e 
correctores ortográficos) na 
planificación, revisión e 
presentación dos escritos. 

 B2.13. Usar, con progresiva 
autonomía, as TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) para 
planificar, revisar e mellorar a 
presentación dos escritos. 

 LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva 
autonomía, as funcións básicas 
dun procesador de textos para 
organizar os contidos e mellorar a 
presentación. 

  CCL 

 CD 

  

 LGB2.13.2. Emprega os 
correctores ortográficos para 
resolver dúbidas e revisar a 
ortografía. 

  CCL 

 CD 

  

 b 

 f 

 h 

 B2.14. Autoavaliación da 
aprendizaxe da lingua cunha 
actitude activa e de confianza. 

 B2.14. Avaliar o seu proceso de 
aprendizaxe cunha actitude 
activa e de confianza. 

 LGB2.14.1. Participa, de modo 
guiado, nas tarefas de revisión e 
mellora das producións propias e 
alleas. 

 Participa, de modo guiado, nas tarefas 
de revisión e mellora das producións 
propias e alleas. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 LGB2.14.2. Acepta o erro como 
parte do proceso de aprendizaxe 
e mostra unha actitude positiva de 
superación. 

 Acepta o erro como parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha actitude 
positiva de superación. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

     

 b 

 e 

 l 

 B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario 
temático a partir de campos 

 B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso coa 
presenza da fraseoloxía e 
vocabulario traballado na aula. 

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación. 

 . Utiliza un vocabulario amplo e preciso 
para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 léxicos traballados na aula.        

 a 

 d 

 e 

 B3.2. A fonética e a fonoloxía 
do galego, con especial 
atención a posibles 
interferencias. 

 B3.2. Recoñecer e usar a 
fonética da lingua galega. 

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

 Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 e 

 n 

 l 

 B3.3. Uso eficaz dos dicionarios 
e doutras fontes de consulta, 
tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente 
sobre clases de palabras e 
normativa. 

 B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera outra 
fonte de consulta en calquera 
soporte, para resolver dúbidas e 
para progresar na aprendizaxe 
autónoma. 

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito 
autónomo, información lingüística 
relativa á clase de palabras e a 
normativa en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras 
obras de consulta. 

  CCL 

 CD 

  

 b 

 e 

 B3.4. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 B3.4. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 LGB3.4.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB3.4.2. Aplica estratexias para 
a corrección lingüística, gramatical 
e ortográfica dos textos. 

  CCL 
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 e  B3.5. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

 B3.5. Analizar e usar 
correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión textual. 

 LGB3.5.1. Analiza e usa 
correctamente a puntuación de 
acordo coa cohesión textual. 

 Analiza e usa correctamente a 
puntuación de acordo coa cohesión 
textual. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 e 

 B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais básicas 
(substantivo, adxectivo 
cualificativo, verbo, adverbio, 
etc.) así como a diferenza entre 
palabras flexivas e non flexivas 
para  a creación e  comprensión 

 B3.6. Recoñecer e explicar o 
uso das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir 
erros e diferenciar as flexivas 
das non flexivas. 

 LGB3.6.1. Recoñece e explica o 
uso das categorías gramaticais 
nos textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non 
flexivas. 

 Recoñece e explica o uso das 
categorías gramaticais nos textos, utiliza 
este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 de textos.        

 e 

 l 

 n 

 B3.7. Recoñecemento, uso e 
reflexión dos mecanismos da 
cohesión textual como a deíxe 
persoal. 

 B3.7. Recoñecer, usar e 
reflexionar sobre os 
mecanismos da cohesión 
textual como a deíxe persoal. 

 LGB3.7.1. Recoñece e explica 
nos textos as referencias deícticas 
persoais. 

 Recoñece e explica nos textos as 
referencias deícticas persoais. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 e 

 h 

 B3.8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais máis comúns, en 
particular os temporais e 
explicativos. 

 B3.8. Recoñecer, usar e 
explicar os conectores textuais 
máis comúns (sobre todo os 
temporais e os explicativos). 

 LGB3.8.1. Identifica, explica e usa 
distintos tipos de conectores 
textuais máis comúns, en 
particular os temporais e 
explicativos. 

 Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores textuais máis comúns, en 
particular os temporais e explicativos. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 e 

 h 

 B3.9. Coñecemento das regras 
de concordancia e das funcións 
sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar 
enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

 B3.9. Coñecer as regras de 
concordancia e das funcións 
sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar 
enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

 LGB3.9.1. Producir textos orais e 
escritos de diferentes xéneros, 
usando as regras de 
concordancia. 

 Producir textos orais e escritos de 
diferentes xéneros, usando as regras de 
concordancia. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB3.9.2. Identificar as función 
sintácticas no seo da oración. 

 Identificar as función sintácticas na 
oración. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 e 

 h 

 B3.10. Recoñecemento das 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor. 

B3.10. Recoñecer as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor. 

 LGB3.10.1. Recoñece as 
modalidades  asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor. 

 Recoñece as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas 
en relación coa intención comunicativa 
do emisor. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 e  B3.11. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do 

 B3.11. Aplicar progresivamente 
o coñecemento e o uso das 
estratexias de autoavaliación e 
a aceptación do erro como 

 LGB3.11.1. Recoñece os erros 
nas producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación. 

 Recoñece os erros nas producións orais 
e escritas propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 proceso. parte do proceso de 
aprendizaxe. 

      

 b 

 e 

 h 

 B3.12. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 B3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos 
que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 LGB3.12.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

  CCL 

 CAA 

 CD 
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 b 

 e 

 B3.13. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 B3.13. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso  
das linguas, mediante a 
comparación e a transformación 
de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

 LGB3.13.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera das 
outras. 

  CCL 

 CAA 

  

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

     

 ñ 

 o 

 B4.1. Valoración das linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 

 B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 

 B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun 
pobo, valorar positivamente o 
plurilingüismo como expresión 
da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a 

 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 na literatura 

 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 na literatura de 
tradición oral e no xénero humorístico. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 
 B4.3. A lusofonía. lusofonía e achegarse ás 

culturas que a integran. 
de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

     

 LGB4.1.2. Coñece as linguas que 
se falan en Galicia. 

 Coñece as linguas que se falan en 
Galicia. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB4.1.3. Coñece os territorios 
que forman parte da comunidade 
lusófona. 

 Coñece os territorios que forman parte 
da comunidade lusófona. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB4.1.4. Coñece recursos en 
rede de lecer (literatura de 
tradición oral, música e xogos) en 
lingua galega adaptados á súa 
idade. 

  CCL 

 CD 

 CCEC 

  

 ñ 

 o 

 B4.4. Análise da situación 
sociolingüística, a partir do 
contexto familiar do alumnado. 

 B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo dos 
contextos familiares do 
alumnado. 

 LGB4.2.1. Describe e analiza a 
situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo do seu 
contexto familiar e a do resto do 
alumnado. 

 Describe e analiza a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contexto familiar e a do 
resto do alumnado. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 



 

 

77 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os 
antropónimos galegos. 

 Coñece e valora os antropónimos 
galegos. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 ñ 

 o 

 B4.5. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación do 
galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e 

 B4.3. Adquirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e asumir 
a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento 
da lingua galega. 

 LGB4.3.1. Analiza a súa propia 
práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír 
individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

 Analiza a súa propia práctica lingüística 
e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización 
da lingua galega. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 



 

 

78 

 

 
 

 
Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado da 
lingua galega. 

       

 ñ 

 o 

 B4.6. Situación sociolingüística 
e legal das linguas de España. 

 B4.4. Coñecer a situación 
sociolingüística e legal das 
linguas de España. 

 LGB4.4.1. Coñece a lexislación 
que regula os dereitos lingüísticos 
individuais. 

 Coñece a lexislación que regula os 
dereitos lingüísticos individuais. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 ñ 

 o 

 B4.7. Prexuízos lingüísticos.  B4.5. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a 
eles. 

 LGB4.5.1. Coñece o que é un 
prexuízo. Detecta e analiza a 
presenza de novos e vellos 
prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

 Coñece o que é un prexuízo. Detecta e 
analiza a presenza de novos e vellos 
prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 h 

 ñ 

 o 

 B4.8. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades diatópicas do 

 B4.6. Recoñecer e apreciar as 
variantes diatópicas do galego. 

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

 Aprecia as variantes diatópicas do 
galego como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural. 

 CCL 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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galego. 
 LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos 

sobre as variedades dialectais e 
utiliza os trazos propios da súa 
zona. 

 Rexeita os prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB4.6.3. Coñece as principais 
variantes diatópicas do galego e 
clasifica producións lingüísticas 
segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

 Coñece as principais variantes 
diatópicas do galego e clasifica 
producións lingüísticas segundo o 
bloque dialectal ao que pertencen. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 
Bloque 5. Educación literaria 

     

 h  B5.1. Lectura, con regularidade  B5.1. Ler, con regularidade e de  LGLB5.1.1. Le, con regularidade e  Le, con regularidade e de maneira  CCL  CL  Exames  80% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 l e de maneira guiada, de obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; exposición da 
opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, 
relación do seu sentido coa 
propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
asimilación dos trazos estéticos 
xerais que definen cada texto. 

maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio 
lector; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relacionando o seu sentido coa 
propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, 
procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen 
cada texto. 

de maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e 
asimila os trazos estéticos xerais 
que definen cada texto. 

guiada, obras literarias para desenvolver 
o criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relaciona o seu sentido 
coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e asimila os 
trazos estéticos xerais que definen cada 
texto. 

 
 EOE  Exercicios 

 Actitude 

 10% 

 10% 

 h 

 l 

 B5.2. Comparación de textos 
literarios e non literarios e 
diferenciación de textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos 
seus trazos característicos máis 
xerais. 

 B5.2. Comparar textos literarios 
e non literarios e diferenciar 
textos dos tres grandes xéneros 
a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

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

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

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGLB5.2.2. Diferencia textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos 
seus trazos característicos máis 
xerais. 

 Diferencia textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 h 

 l 

 B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva, audicións de 
poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou 
temáticas abordadas e 
descrición dos valores 
estilísticos dos textos. 

 B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións de poemas recitados 
ou cantados, sinalar a temática 
ou temáticas abordadas e 
describir os valores estilísticos 
dos textos. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente, fai audicións 
de poemas recitados ou cantados, 
sinala a temática ou temáticas 
abordadas e describe os valores 
estilísticos dos textos. 

  CCL   

 h 

 l 

 B5.4. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e 
recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos 

 B5.4. Ler expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñecer a 
funcionalidade dos elementos 
formais básicos. 

 LGLB5.4.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece a 
funcionalidade dos elementos 
formais básicos. 

 Le expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece a 
funcionalidade dos elementos formais 
básicos. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 formais básicos.        

 h 

 l 

 B5.5. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de 
pezas teatrais e apreciación dos 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

 B5.5. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visionar 
pezas teatrais e apreciar os 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

 LGLB5.5.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, visiona pezas 
teatrais e aprecia os seus 
compoñentes e procedementos 
máis relevantes. 

 Le dramatizada e comprensivamente, 
visiona pezas teatrais e aprecia os seus 
compoñentes e procedementos máis 
relevantes. 

 CCL  CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 







80% 

10% 

10% 

 h 

 l 

 n 

 B5.6. Produción de textos 
sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados 
na aula. 

 B5.6. Escribir textos sinxelos de 
intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

 LGLB5.6.1. Escribe textos 
sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na 
aula. 

 Escribe textos sinxelos de intención 
estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

 CCL 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 







80% 

10% 

10% 

 h 

 l 

 n 

 B5.7. Descrición e 
caracterización dos trazos 
definitorios básicos do cómic e 
a canción como linguaxes 
artísticas. 

 B5.7. Describir e caracterizar os 
trazos definitorios básicos do 
cómic e a canción como 
linguaxes artísticas. 

 LGLB5.7.1. Describe e caracteriza 
os trazos definitorios básicos do 
cómic como linguaxe artística. 

 Describe e caracteriza 
definitorios básicos do 
linguaxe artística. 

os 
cómic 

trazos 
como 

 CCL 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 







80% 

10% 

10% 

 LGB5.7.2. Identifica e describe, 
nun cómic dado, os principais 
trazos definitorios. 

  CCL 

 CCEC 

 CL 

 EOE 
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 LGLB5.7.3. Describe e caracteriza 
os trazos definitorios básicos da 
canción como linguaxe artística. 

  CCL 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 

 LGB5.7.4. Identifica e describe, 
nunha canción dada, os seus 
principais trazos definitorios. 

  CCL 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 

 e 

 h 

 B5.8. Familiarización, seguindo 
unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos 

 B5.8. Familiarizarse, seguindo 
unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos 

 LGLB5.8.1. 
seguindo 
orientadoras, 

Familiarízase, 
unhas pautas 
co emprego dos 

  CCL 

 CD 

 CL 

 EOE 

 



 

 

 

 
 

 
Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mín.consec. estándar Competen 
cias clave 

Elem. 
transver 

Instr. avaliación Criterios 
cualif. 

 l que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica e 
a resolución de dúbidas de 
traballo. 

que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica e 
a resolución de dúbidas de 
traballo. 

fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, 
para a procura de información 
básica e a resolución de dúbidas 
de traballo. 

     

 

2º de ESO 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar      
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 d 

 e 

 h 

 l 

 ñ 

 

 B1.1. Comprensión, 
interpretación e resumo de novas 
de actualidade e de informacións 
de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos 
medios de comunicación 
audiovisual. 

 B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os datos relevantes 
de diferentes textos orais dos medios 
de comunicación (crónicas, 
reportaxes e documentais) e elaborar 
esquemas e resumos. 

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
e identifica a intención comunicativa de 
textos orais de carácter informativo 
propios dos medios de comunicación 
audiovisual (reportaxes, crónicas e 
documentais). 

 Comprende o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa de textos orais 
de carácter informativo 
propios dos medios de 
comunicación audiovisual 
(reportaxes, crónicas e 
documentais). 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.1.2. Traslada a información 
relevante de discursos orais dos medios 
de comunicación audiovisual a 
esquemas ou resumos. 

 Fai esquemas e resumos de 
discursos orais dos medios 
de comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude 

80% 

10% 

10% 

 d 

 e 

 h 

 B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais utilizados no ámbito 
social e educativo. 

 B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as ideas 
principais e os datos relevantes de 
diferentes textos orais dos ámbitos 
social e educativo. 

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

 Recoñece os datos 
relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.2.2. Comprende e segue as 
instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. 

 Comprende e segue as 
instrucións para realizar 
tarefas de aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

 CAA  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, cooperación 
e respecto ante as intervencións 
orais, sobre todo en exposicións 
do profesorado ou do alumnado. 

 B1.3. Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións orais 
propias e alleas da actividade 
educativa, tanto espontáneas como 
planificadas. 

 LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na quenda 
que lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

 Emprega normas de cortesía 
na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e 
rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

 CSC 

 CCL 

 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 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. 

 Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe 
non verbal. 

 CCL 

 CSC 

 CSIE 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.4. Escoita crítica e reflexiva 
ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas de 
carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas 

 B1.4. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais dos 
medios de comunicación, analizar 
criticamente os seus contidos e 
interpretar as connotacións e 
mensaxes discriminatorias implícitas. 

 LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais 
e as secundarias e identifica a 

intención comunicativa de 

programas de carácter informativo: 
noticias, reportaxes e crónicas. 

 . Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 

identifica a intención 

comunicativa de 

programas de carácter 
informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 

 CCL 

 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento da 
mesma noticia en diferentes medios de 
comunicación e extrae conclusións a 
partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

   CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

 

    

 LGB1.4.3. Reflexiona sobre as 
mensaxes e rexeita usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

   CSC 

 CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 h 

 o 

 

 B1.5. Valoración das producións 
orais emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e cunha 
actitude crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ela.  

 B1.5. Valorar as producións emitidas 
cunha fonética e prosodia correcta e 
amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

 LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, recoñece 
os erros nas producións orais propias e 
alleas e propón solucións para 
melloralas. 

   CCL 

 CAA 

 

 

    

 LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia galega. 

 Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia 
galega. 

 CAA  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

 Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
utilízaa na súa práctica 
habitual. 

 CCL 

 CCEC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 h 

 o 

 B1.6. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 B1.6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

 LGB1.6.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n 
velar e fonema fricativo palatal xordo). 

 Participa con fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a 
colocación do pronome 
átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB1.6.3. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións propias 
do galego (fraseoloxía adecuada). 

 Emprega nas intervencións 
orais espontáneas 
expresións propias do 
galego (fraseoloxía 
adecuada). 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

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

 Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B1.7. Coñecemento e aplicación, 
con axuda das TIC, de técnicas e 
estratexias para a produción de 
textos orais sobre temas de 
actualidade. 

 B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda 
das TIC, técnicas e estratexias para 
realizar exposicións orais 
planificadas. 

 LGB1.7.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

   CD 

 CAA 

 CSIEE 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer 
as súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

   CD 

 CCL 

 CSC 
 

    

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.8. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio 
de opinión. 

 B1.8. Participar activamente en 
situación propias do ámbito educativo 
e de interese para o alumnado que 
xeren intercambio de opinión. 

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

 Intervén en debates e 
coloquios do ámbito 
educativo con respecto ás 
regras de interacción e ás 
opinións alleas. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 

 LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non 
divaga e atende ás instrucións da 
persoa moderadora nos debates e 
coloquios. 

   CCL 

 CSC 

 

 

    

 LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre 
unha obra de lectura. 

 Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa 
opinión sobre unha obra de 
lectura. 

 CSC 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 o 

 B1.9. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para falar 
en público: planificación do 
discurso nas prácticas orais 
formais e informais. 

 B1.9. Aplicar técnicas e estratexias 
para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma 
individual ou en grupo. 

 LGB1.9.1. Elabora guións para 
organizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

 Elabora guións para 
organizar os contidos de 
exposicións formais ou 
informais breves. 

 CAA  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos 
prosódicos da linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en escena, os 
xestos e a mirada), manifesta 

autocontrol das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

 Fai uso dos aspectos 
prosódicos da linguaxe non 
verbal (a presentación, a 
posta en escena, os xestos e 
a mirada), manifesta 

autocontrol das emocións 

ao falar en público e 

diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

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

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

 CLL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da práctica oral. 

   CLL 

 CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, pobreza 
léxica e castelanismos) nos discursos 
orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

 Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, 
pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos 
orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

 CAA 

 CCL 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 a 

 d 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.10. Construción de discursos 
adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados 
sobre temas de interese persoal 
ou social da vida cotiá e 
educativo. 

 B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas 
da vida cotiá ou educativa. 

 LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia 
información e expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos e pide e dá 
indicacións ou instrucións sinxelas. 

   CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.10.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións da vida 
cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

 Desenvólvese correctamente 
en situacións da vida cotiá 
que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

 Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de 
cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación 
comunicativa. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB1.10.4. Analiza similitudes e 
diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

   CCL 

 CAA 

 

 

    

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir       
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 f 

 h 

 B2.1. Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do contido e 
de estratexias de lectura 
comprensiva: esquemas, 
resumos, etc. 

 B2.1. Aplicar os coñecementos sobre 
a lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver problemas 
de comprensión. 

 LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido 
dun texto en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas. 

 Analiza e sintetiza o contido 
dun texto en resumos e 
esquemas que estruturan 
visualmente as ideas. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 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. 

 Busca o significado do léxico 
descoñecido a partir do 
contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO 

E 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

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

   CCL 

 

    

 LGB2.1.4. Relaciona a información 
explícita e implícita dun escrito en 
función do contexto. 

   CCL 

 

    

 LGB2.1.5. Compila información para 
comprender e ampliar o coñecemento 
das mensaxes: busca bibliografía; 
consulta libros, revistas, xornais; utiliza 
recursos audiovisuais e buscadores de 
internet. 

   CCL 

 CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos 
textos analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da lectura. 

   CCL 

 CAA 

 

    

 d 

 e 

 h 

 B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos aos 
intereses do alumnado: diarios, 
cartas persoais, avisos e 
solicitudes. 

 B2.2. Comprender e interpretar textos 
propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, 
avisos e solicitudes. 

 

 LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de textos 
propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, avisos 
e solicitudes. 

   CCL 

 CSC 

 

    

 LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en situacións 
da vida cotiá.  

   CCL 

 CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.2.3. Comprende e interpreta 
normas de convivencia, regras de 
xogos, correspondencia escolar. 

   CCL 

 CSC 

 

    

 d 

 e 

 h 

 B2.3. Comprensión e 
interpretación, en formato papel 
e dixital, de textos propios dos 
medios de comunicación 
(noticias). 

 B2.3. Comprender e interpretar, en 
formato papel ou dixital, textos 
propios dos medios de comunicación 
(noticias). 

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

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

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.3.2. Localiza a información 
destacada de textos propios dos medios 
de comunicación: portadas e titulares. 

 Localiza a información 
destacada de textos propios 
dos medios de 
comunicación: portadas e 
titulares. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 d 

 e 

 h 

 B2.4. Comprensión e 
interpretación, en formato papel 
ou dixital, de textos propios da 
vida educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios 
e enciclopedias. 

 B2.4. Comprender e interpretar en 
formato papel ou dixital, textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

 LGB2.4.1. Comprende e interpreta 
textos propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

 Comprende e interpreta 
textos propios da vida 
educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.4.2. Identifica as características 
específicas de todo tipo de textos nos 
que se expoñan feitos e se expliquen 
ideas e conceptos das distintas materias 
curriculares. 

   CCL 

 

 

    

 b 

 e 

 h 

 B2.5. Uso, progresivamente 
autónomo, das bibliotecas e das 
TIC para seleccionar 
información. 

 B2.5. Seleccionar a información que 

se obtén nas bibliotecas, nas TIC e 
outras fontes e integrar os 
coñecementos adquiridos non 
proceso de aprendizaxe continua. 

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

   CCL 

 CCA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.5.2. Coñece e utiliza 
habitualmente dicionarios impresos ou 
en versión dixital. 

 Coñece e utiliza 
habitualmente dicionarios. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das 
bibliotecas, así como as bibliotecas 
dixitais e é quen de solicitar libros e 
vídeos de xeito autónomo. 

 . Coñece o funcionamento 
das bibliotecas, así como as 
bibliotecas dixitais e é quen 
de solicitar libros e vídeos de 
xeito autónomo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 c 

 d 

 h 

 B2.6. Actitude reflexiva e crítica 
ante a lectura para identificar 
usos lingüísticos discriminatorios, 
manifestar posturas de acordo e 
desacordo e expor razoadamente 
as ideas respectando as ideas 
dos demais. 

 B2.6. Amosar unha actitude reflexiva 
e crítica ante a lectura que permita 
identificar usos lingüísticos 
discriminatorios e manifestar posturas 
de acordo ou desacordo e respecto 
ás mensaxes expresadas. 

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

 Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

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

 Identifica e expresa posturas 
de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais 
dun texto. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

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

   CCL 

 

    

 LGB2.6.4. Respecta as opinións dos 
demais. 

 Respecta as opinións dos 
demais. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 h 

 ñ 

 B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa función, 
con posibilidade de usar recursos 
audiovisuais para o rexistro de 
voz. 

 B2.7. Ler en voz alta co dicción, 
entoación e ritmo adecuados á 
situación comunicativa e á súa 
función. 

 LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados (interpreta 
os signos de puntuación) á situación 
comunicativa e á función da mensaxe. 

 Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de 
puntuación) á situación 
comunicativa e á función da 
mensaxe. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais 
para rexistrar a voz. 

   CCL 

 CD 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 g 

 h 

 B2.8. Planificación e revisión do 
escrito en función da situación 
comunicativa (tema, fins e 
destinatarios) para elaborar 
producións con adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección nas relacións internas 
e externas dos contidos do texto. 

 B2.8. Usar procedementos de 
planificación e revisión para 
conseguir a adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección dos contidos 
nas relacións internas e externas do 
texto. 

 LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos 
para ordenar as ideas e estruturar o 
texto. 

 Elabora esquemas sinxelos 
para ordenar as ideas e 
estruturar o texto. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB2.8.2. Adecúa as súas producións 
ao rexistro formal e educativo. 

 Adecúa as súas producións 
ao rexistro formal e 
educativo. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos 
e discursivos de cohesión interna do 
texto (a deíxe, as referencias internas 
de tipo léxico e os conectores).  

 Utiliza elementos lingüísticos 
e discursivos de cohesión 
interna do texto (a deíxe, as 
referencias internas de tipo 
léxico e os conectores). 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 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 expresadas) 

 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 
expresadas). 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto 
con respecto polas regras ortográficas e 
morfolóxicas. 

 Emprega con corrección as  
regras ortográficas e 
morfolóxicas. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento 
textual coas TIC: procesadores de texto, 
programas de presentación, dicionarios 
electrónicos e correctores. 

   CCL 

 CD 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB2.8.7. Complementa as producións 
con elementos textuais e paratextuais: 
ilustracións e gráficos. 

   CCL 

 CD 

 

    

 b 

 e 

 h 

 B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de escritos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. 

 B2.9. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. 

 LGB2.9.1. Produce textos propios da 
vida cotiá e das relacións persoais: 
diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros. 

 Produce textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
persoais: diarios, cartas 
persoais, avisos, solicitudes 
e participación en foros. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 e 

 h 

 B2.10. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos propios 
dos medios de comunicación 
(noticias). 

 B2.10. Producir, en soporte impreso 
ou dixital, textos propios dos medios 
de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

 LGB2.10.1. Produce, en soporte 
impreso ou dixital, textos propios dos 
medios de comunicación a partir dun 
modelo (noticias). 

 Produce, en soporte impreso 
ou dixital, textos propios dos 
medios de comunicación a 
partir dun modelo (noticias). 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 b 

 e 

 h 

 B2.11. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos de 
carácter educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de tarefas, 
descricións e explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

 B2.11. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

 LGB2.11.1. Produce, en formato papel 
ou dixital, textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

   CCL 

 CD 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 e 

 h 

 B2.12. Produción e síntese, en 
formato papel ou dixital, de textos 
de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narrativos e 
descritivos. 

 B2.12. Producir e sintetizar, en 
formato papel ou dixital, textos de 
distinta tipoloxía, fundamentalmente, 
narracións e descricións. 

 LGB2.12.1. Produce, en formato papel 
ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a 
partir dun modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

 Produce, en formato papel 
ou dixital, escritos de distinta 
tipoloxía a partir dun modelo, 
fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

 CCL 

 CD 

 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB2.12.2. Sintetiza e resume 
narracións e descricións sen 
parafrasear o texto resumido. 

 Sintetiza e resume 
narracións e descricións. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.13. Uso das TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) tanto 
para a textualización, como para 
a revisión e mellora do escrito. 

 B2.13. Usar as TIC para textualizar, 
revisar e mellorar os escritos: 
procesadores de texto, programas de 
presentación e dicionarios 
electrónicos.  

 LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento 
textual coas TIC: procesadores de texto, 
programas de presentación, dicionarios 
electrónicos, e correctores para 
textualizar e revisar e mellorar os 
escritos. 

   CCL 

 CD 

 

    

 d 

 h 

 B2.14. Valoración da escritura 
como fonte de aprendizaxe e 
como forma de comunicar 
experiencias, ideas e 
coñecementos propios. 

 B2.14. Valorar a escritura como fonte 
de aprendizaxe e como unha forma 
de comunicar experiencias, ideas e 
coñecementos propios. 

 LGB.2.14.1. Describe os valores da 
escritura como instrumento de 
comunicación social fundamental para 
comunicar experiencias e para adquirir 
e transmitir coñecementos. 

 Valora a escritura como 
instrumento de 
comunicación social 
fundamental para comunicar 
experiencias e para adquirir 
e transmitir coñecementos. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 



 

 
35 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

 b 

 e 

 l 

 B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía 
e de vocabulario temático a partir 
de campos léxicos traballados na 
aula. 

 B3.1. Recoñecer, explicar e usar 
léxico amplo e preciso coa presenza 
da fraseoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse con claridade 
nun rexistro axeitado á situación 
comunicativa. 

 Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa. 

 CCL 

 CCC. 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 a 

 d 

 e 

 B3.2. A fonética e a fonoloxía do 
galego, con especial atención a 
posibles interferencias. 

 B3.2. Recoñecer e usar a fonética da 
lingua galega. 

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

 Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 b 

 e 

 n 

 l 

 B3.3. Uso eficaz dos dicionarios 
e doutras fontes de consulta en 
calquera soporte, especialmente 
sobre flexión, relación semántica 
e normativa. 

 B3.3. Usar eficazmente os dicionarios 
ou calquera outra fonte de consulta, 
en papel ou en soporte electrónico, 
para resolver dúbidas e para 
progresar na aprendizaxe autónoma. 

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 
información lingüística de todo tipo en 
dicionarios, en diferentes soportes, e 
noutras obras de consulta. 

   CCL 

 CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 e 

 B3.4. Coñecemento, 
comparación, uso e valoración 
das normas que regulan os 
textos orais e escritos, propios e 
alleos. 

 B3.4. Coñecer, usar e valorar as 
normas que regulan os textos orais e 
escritos. 

 LGB3.4.1. Completa, transforma e 
valora textos orais ou escritos de 
maneira adecuada e correcta atendendo 
ás normas. 

   CCL 

 CD 

 

    

 b 

 e 

 B3.5. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.  

 B3.5. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

 Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

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

   CCL 

 

 

    

 e  B3.6. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

 B3.6. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

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

 Usa correctamente a 
puntuación para a cohesión 
textual. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 e 

 B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substantivos e 
verbos e da súa caracterización 
morfolóxica para a mellora da 
comprensión e produción 
textuais. 

 B3.7. Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e produción 
textuais. 

 LGB3.7.1. Coñece e utiliza 
adecuadamente substantivos e formas 
verbais na comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

 Coñece e utiliza 
adecuadamente substantivos 
e formas verbais na 
comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

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

   CCL 

 CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 e 

 h 

 B3.8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos nexos e 
conectores textuais (espaciais, 
de oposición e contraste) e dos 
principais mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticais como léxicos. 

 B3.8. Recoñecer e usar os nexos 
textuais de espazo, oposición e 
contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de cohesión 
interna. 

 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. 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

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

 Utiliza os elementos 
lingüísticos para a cohesión 
interna. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 e 

 h 

 B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos no nivel 
da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, cun 
estilo cohesionado e correcto. 

 B3.9. Coñecer os compoñentes 
sintácticos para elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

 LG3.9.1. Completa, transforma e 
elabora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos.  

 Completa, transforma e 
elabora enunciados de 
maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes 
sintácticos. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 e  B3.10. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do 
proceso.  

 B3.10. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das estratexias 
de autoavaliación e a aceptación do 
erro como parte do proceso de 
aprendizaxe. 

 LG3.10.1. Recoñece os erros nas 
producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación, propondo solucións 
para a súa mellora. 

   CCL 

 CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 b 

 e 

 h 

 B3.11. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente relacionados cos 

elementos transversais e nos 

que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B3.11. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 

elementos transversais e nos que 

se eviten estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 LGB3.11.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

   CCL 

 CAA 

      

 b 

 e 

 

 B3.12. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.12. Reflexionar sobre o sistema e 
as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e 
transformación de textos, enunciados 
e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

 LGB3.12.1. 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. 

 Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional 
e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión 
e produción dos textos 
traballados en calquera das 
outras. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 



 

 
43 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 Bloque 4. Lingua e sociedade      

 ñ 

 o 

 B4.1. Valoración das linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 

 B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 

 B4.3. A lusofonía. 

 B4.1. 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. 

 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.  

 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. 

 CCL 

 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB4.1.2. Distingue entre linguas 
maioritarias, minoritarias e minorizadas 
e aplica estes conceptos ao caso 
galego. 

 Distingue entre linguas 
maioritarias, minoritarias e 
minorizadas e aplica estes 
conceptos ao caso galego. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGB4.1.3. Coñece as linguas que se 
falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento de riqueza 
cultural. 

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

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB4.1.4. Coñece as linguas que se 
falan na actualidade en Galicia por mor 
da emigración. 

   CCL 

 

    

 LGB4.1.5. Valora a importancia da 
relación de Galicia coa comunidade 
lusófona e coñece os territorios que a 
integran.  

 Valora a importancia da 
relación de Galicia coa 
comunidade lusófona e 
coñece os territorios que a 
integran. 

 CCL 

 CCEC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de 
lecer (literatura de tradición oral, música 
e xogos) e educativos en lingua galega 
adaptados á súa idade e compáraos 
con outros similares da lusofonía. 

   CCL 

 CCEC 

 CD 
 

    

 ñ 

 o 

 B4.4. Situación sociolingüística 
do galego. 

 B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo 
á presenza da lingua galega no 
contorno. 

 LGB4.2.1. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (concello e 
comarca), compáraa coa situación 
doutros contextos e analiza as 
diferenzas. 

 Describe a situación 
sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu 
contorno (concello e 
comarca), compáraa coa 
situación doutros contextos e 
analiza as diferenzas. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os 
topónimos galegos. 

 Coñece e valora os 
topónimos galegos. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 ñ 

 o 

 B4.5. Proceso de normalización. 
Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, 
favorecemento do xurdimento de 
vínculos positivos cara ao seu 
uso e consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado da 

 B4.3. Coñecer as principais iniciativas 
normalizadoras no ámbito educativo, 
adquirir vínculos positivos cara ao uso 
do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

 LGB4.3.1. Coñece as principais 
iniciativas normalizadoras no ámbito 
educativo. 

   Coñece as principais 
iniciativas normalizadoras no 
ámbito educativo. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

lingua galega.  LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica 
lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

 Analiza a súa propia 
práctica lingüística e valora 
a importancia de contribuír 
individual e socialmente á 
normalización da lingua 
galega. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 ñ. 

 o. 

 B4.6. Situación legal das linguas 
do Estado español. 

 B4.4. Describir a situación legal das 
linguas do Estado español. 

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

   CCL 

 CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 ñ 

 o 

 B4.7. Prexuízos lingüísticos.   B4.5. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

 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. 

 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. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 ñ 

 o 

 B4.8. Recoñecemento das 
variantes diafásicas da lingua 
galega e da función da lingua 
estándar, uso normalizado da 
variante dialectal propia da zona 
e utilización e valoración da 
variante estándar da lingua en 
situacións de carácter formal. 

 B4.6. Identificar e clasificar as 
variantes diafásicas do galego, 
recoñecer os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, así como 
apreciar a variante diatópica propia. 

 LGB4.6.1. Identifica e clasifica as 
variantes diafásicas do galego. 

 Identifica e clasifica as 
variantes diafásicas do 
galego. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGB4.6.2. Analiza a súa práctica 
lingüística e identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 

 Analiza a súa práctica 
lingüística e identifica nela 
os trazos propios da xerga 
estudantil. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

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

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

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

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

 Rexeita os prexuízos sobre 
as variedades dialectais e 
utiliza os trazos propios da 
súa zona. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 Bloque 5. Educación literaria      
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 h 

 l 

 B5.1. Lectura, con regularidade, 
de obras literarias e 
desenvolvemento dun criterio 
lector; emisión dunha opinión 
persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relación 
do seu sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos elementos 
propios de cada xénero literario, 
o punto de vista empregado e o 
uso estético da linguaxe. 

 B5.1. 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. 

 LGLB5.1.1. 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. 

 Le con regularidade obras 
literarias e desenvolve 
criterio lector  e expón unha 
opinión persoal sobre a 
lectura. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 LGLB5.1.2. Describe o uso dos 
elementos propios de cada xénero 
literario, o punto de vista empregado e o 
uso estético da linguaxe nos textos 
literarios. 

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

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 h 

 l 

 B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de 
poemas recitados ou cantados; 
determinación do tema principal, 
a estrutura xeral e os principais 
recursos estilísticos. 

 B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e facer audicións 
de poemas recitados ou cantados, 
determinar o tema principal, a 
estrutura xeral e pór de relevo os 
principais recursos estilísticos. 

 LGLB5.2.1. Le expresiva e 
comprensivamente e fai audicións de 
poemas recitados ou cantados, 
determina o tema principal, a estrutura 
xeral e pon de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

 Coñece os principais 
recursos estilísticos. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 h 

 l 

 B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos narrativos 
breves e localización e 
descrición dos elementos 
estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes 
principais. 

 B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente textos narrativos 
breves, localizando e describindo os 
elementos estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes principais. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos narrativos 
breves, localiza e describe os elementos 
estruturais e formais máis salientables: 
punto de vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

 Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves, localiza e 
describe os elementos 
estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes 
principais. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 h 

 l 

 B5.4. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de pezas 
teatrais e recoñecemento dos 
compoñentes e procedementos 
que caracterizan os subxéneros. 

 B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visionar pezas 
teatrais e recoñecer os compoñentes 
e procedementos que caracterizan os 
subxéneros.  

 LGLB5.4.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, visiona pezas 
teatrais e recoñece os compoñentes e 
procedementos que caracterizan os 
subxéneros. 

   CCL 

 

    

 h 

 l 

 B5.5. Comparación de textos 
pertencentes a diferentes 
xéneros e subxéneros, sinalando 
as coincidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma formais. 

  B5.5. Comparar textos pertencentes 
a diferentes xéneros e subxéneros, 
sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma 
formais. 

 LGLB5.5.1. Compara textos 
pertencentes aos diferentes xéneros, 
sinalando as coincidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma formais. 

 Compara textos 
pertencentes aos diferentes 
xéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma 
formais. 

 CCL  CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 LGLB5.5.2. Compara textos 
pertencentes ao mesmo xénero pero a 
diferentes subxéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

   CCL 

 

    

 h 

 l 

 B5.6. Análise de textos literarios, 
de maneira guiada, identificación 
dos trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos 
retóricos. 

 B5.6. Analizar textos literarios, de 
maneira guiada, identificar os trazos 
dos subxéneros e a funcionalidade 
dos recursos retóricos. 

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

   CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

 h 

 l 

 n 

 B5.7. Produción de textos de 
intención estética servíndose 
dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

 B5.7. Escribir textos de intención 
estética servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

 LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 
estética servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

 Escribe textos de intención 
estética. 

 CCL 

 CCEC 

 CL 

 EO
E 

 

Exames, 

exercicios, 

actitude. 

80% 

10% 

10% 

 h 

 l 

 n 

 B5.8. Descrición e 
caracterización dos trazos 
definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

 B5.8. Describir e caracterizar os 
trazos definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

 LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os 
trazos definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

   CCL 

 CCEC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo consecución de 
estándares 

Compete
ncias 
clave 

El. 
transv
ersais 

Inst. de 
avaliación 

Crite. 
cualificac

ión 

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

   CCL 

 CCEC 

 

    

 e 

 h 

 l 

 B5.9. Aproveitamento, baixo 
guía, dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

 B5.9. Servirse, seguindo unhas 
pautas orientadoras, dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 
realización de traballos e cita 
axeitada destes. 

 LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas 
pautas orientadoras, dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a realización 
de traballos e cita axeitada destes. 

   CCL 

 CD 

 

    

 

 

3º ESO. 
 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Avaliación 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.1. Comprensión e 
interpretación de textos orais 
propios dos medios de 
comunicación audiovisual, con 
especial atención ás 
entrevistas, noticias, crónicas 
e reportaxes.  

▪ B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa implícita 
e explícita, o tema, a idea 
principal e as secundarias, o 
datos relevantes de textos orais 
dos medios de comunicación 
audiovisual. 

▪ LGB1.1.1. Comprende o sentido 
global e identifica a intención 
comunicativa e a estrutura de textos 
orais propios dos medios de 
comunicación audiovisual (entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes). 

Comprende o sentido global e 
identifica a intención 
comunicativa e a estrutura de 
textos orais propios dos medios 
de comunicación audiovisual 
(entrevistas, noticias, crónicas e 
reportaxes). 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.1.2. Interpreta textos orais e 
traslada a información relevante a 
esquemas ou resumos. 

Fai esquemas e resumos de 
textos orais. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.2. Escoita crítica e 
reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios 
de comunicación, con especial 
atención aos programas de 
carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

▪ B1.2. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais dos 
medios de comunicación, 
analizar criticamente os seus 
contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas. 

▪ LGB1.2.1. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de 
programas de carácter informativo: 
noticias, reportaxes e crónicas. 

Diferencia as ideas principais e 
as secundarias e identifica a 
intención comunicativa de 
programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes 
e crónicas 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.2.2. Compara o tratamento da 
mesma noticia en diferentes medios 
de comunicación e extrae conclusións 
a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ LGB1.2.3. Reflexiona sobre as 
mensaxes e rexeita usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

Rexeita usos lingüísticos que 
levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.3. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos expositivos e 
argumentativos.  

▪ B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais expositivos e 
argumentativos. 

▪ LGB1.3.1. Identifica as ideas 
principais e secundarias dun texto oral 
expositivo ou argumentativo, formal ou 
informal, producido na variante 
estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto oral 
expositivo ou argumentativo, 
formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera 
das variedades dialectais. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.3.2. Recoñece a intención 
comunicativa dos textos. 

Recoñece a intención 
comunicativa dos textos. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ LGB1.3.3. Diferencia as explicacións 
dos argumentos. 

Diferencia as explicacións dos 
argumentos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

  

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.4. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais usados no ámbito 
educativo (presentacións, 
relatorios e intervencións en 
mesas redondas). 

▪ B1.4. Comprender textos orais 
expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas 
redondas) e identificar as ideas 
principais e secundarias, o 
propósito comunicativo implícito 
ou explícito, e diferenciar as 
explicacións dos argumentos. 

▪ LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a tese e os argumentos 
dos debates, relatorios e mesas 
redondas dentro do ámbito educativo 
e elabora un esquema ou resumo. 

Identifica a intención 
comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas 
dentro do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo. 

▪ CCL 

▪ CCA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.4.2. Recoñece os 
procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.5. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, 
cooperación e respecto ante 
as intervencións orais, sobre 
todo en exposicións do 
profesorado ou do alumnado. 

▪ B1.5. Coñecer e usar as normas 
de cortesía nas intervencións 
orais propias e alleas da 
actividade educativo, tanto 
espontáneas como planificadas. 

▪ LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na quenda 
que lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

Usa as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.5.2. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non verbal.  

Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume) e 
o significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non 
verbal. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.6. Valoración das 
producións orais emitidas 
cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela.  

▪ B1.6. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar 
a ela. 

▪ LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia galega correcta, recoñece 
os erros de produción oral propia e 
allea a partir da práctica habitual de 
autovaliación e propón solucións para 
melloralas. 

Aprecia a emisión dunha 
pronuncia galega correcta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poidan 
asociar á maneira de pronunciar a 
lingua galega. 

Rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á maneira de 
pronunciar a lingua galega. 

▪ CAA CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ LGB1.6.2. Usa a variante dialectal 
propia e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

Usa a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.7. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren 
intercambio de opinión.. 

▪ B1.7. Participar activamente en 
situación propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio 
de opinión. 

▪ LGB1.7.1. Participa activamente en 
debates ou coloquios, respecta as 
regras de interacción, intervención e 
cortesía, manifesta as súas opinións e 
respecta as dos demais. 

Participa activamente en 
debates ou coloquios, respecta 
as regras de interacción, 
intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e 
respecta as dos demais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non 
divaga e atende ás instrucións do 
moderador nos debates e coloquios. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ LGB1.7.3. Avalía as intervencións 
propias e alleas. 

 ▪ CAA    

▪ LGB1.7.4. Respecta as quendas de 
palabra, o espazo, xesticula de xeito 
adecuado, escoita activamente os 
demais e usa fórmulas de saúdo e 
despedida. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.8. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para 
falar en público: planificación 
do discurso nas prácticas 
orais formais e informais. 

▪ B1.8. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar en público, 
en situacións formais ou 
informais, de forma individual ou 
en grupo. 

▪ LGB1.8.1. Elabora guións para 
organizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

Elabora guións para organizar 
os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

▪ CAA CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.8.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas ou 
formais respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo).  

 Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
ou formais respectando as 
regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.8.3. Emprega nas intervencións 
orais expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

Emprega nas intervencións orais 
expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos 
prosódicos da linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en escena, os 
xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

   

▪ LGB1.8.5. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 

Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da práctica oral. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, pobreza 
léxica e castelanismos) nos discursos 
orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, 
pobreza léxica e castelanismos) 
nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, 
de evitalos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.9. Construción de 
discursos adecuados a 
distintos rexistros, coherentes 
e ben organizados sobre 
temas de interese persoal ou 
social da vida cotiá e 
educativa. 

▪ B1.9. Producir discursos breves 
e comprensibles, nun rexistro 
neutro, informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá ou 
educativa. 

▪ LGB1.9.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia 
información e expresa a súa opinión. 

Participa en conversas informais 
nos que intercambia información 
e expresa a súa opinión. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.9.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións da vida 
cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

Desenvólvese correctamente en 
situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

Utiliza as fórmulas de tratamento 
e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á 
situación comunicativa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.9.4. Realiza e explica resumos 
ou exposicións educativas sinxelas. 

Realiza e explica resumos ou 
exposicións educativas sinxelas. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 



 

 
62 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.10. Coñecemento e 
aplicación, con axuda das 
TIC, de técnicas e estratexias 
para a produción de textos 
orais sobre temas de 
actualidade. 

▪ B1.10. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, técnicas e 
estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

▪ LGB1.10.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

 ▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

   

▪ LGB1.10.2. Emprega as TIC para 
facer as súas presentacións máis 
claras e atractivas visualmente. 

 ▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

   

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Uso de técnicas de 
análise do contido e 
estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

▪ B2.1. Aplicar técnicas e 
estratexias que facilitan a lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

▪ LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do 
contido dos textos: subliñados, 
esquemas e resumos. 

Usa técnicas de síntese do 
contido dos textos: subliñados, 
esquemas e resumos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación 
e organización da información: táboas, 
cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ LGB2.1.3. Busca e asimila o 
significado de palabras do rexistro 
formal e incorpóraas progresivamente 
ao seu vocabulario. 

Busca e asimila o significado de 
palabras do rexistro formal e 
incorpóraas progresivamente ao 
seu vocabulario. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.1.4. Relaciona a información 
explícita e implícita dun escrito en 
función do contexto. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: 
convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos. 

▪ B2.2. Comprender e interpretar 
textos da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, 
actas de reunión e 
regulamentos. 

▪ LGB2.2.1. Comprende e interpreta 
textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas 
de reunión e regulamentos. 

Comprende e interpreta textos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, 
actas de reunión e 
regulamentos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.2.2. Identifica os trazos 
característicos dun escrito (tipografía, 
distribución de espazos e escollas 
léxicas) coa tipoloxía textual 
(convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

Identifica os trazos 
característicos dun escrito 
(tipografía, distribución de 
espazos e escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual (convocatoria, 
actas de reunión e 
regulamentos). 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos 
propios dos medios de 
comunicación e distinción dos 
contidos informativos e das 
opinións en entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

▪ B2.3. Comprender e interpretar 
escritos propios dos medios de 
comunicación e distinguir entre 
información e opinión en 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ LGB2.3.1. Comprende e interpreta 
textos xornalísticos, 
fundamentalmente en entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

Comprende e interpreta textos 
xornalísticos, fundamentalmente 
en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.3.2. Distingue entre os contidos 
informativos e as opinións que se 
expresan nos textos xornalísticos. 

Distingue entre os contidos 
informativos e as opinións que 
se expresan nos textos 
xornalísticos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e 
interpretación dos textos 
propios do ámbito educativo, 
especialmente os expositivos 
e explicativos (enciclopedias, 
webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

▪ B2.4. Comprender e interpretar 
textos de carácter educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos: enciclopedias, webs 
educativas e outros materiais de 
consulta. 

▪ LGB2.4.1. Comprende e interpreta 
textos propios do ámbito educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos elaborados a partir da 
información obtida nas bibliotecas. 

Comprende e interpreta textos 
propios do ámbito educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.4.2. Consulta fontes xerais 
(enciclopedias) e especializadas 
(monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

   

▪ LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica 
a información que aparece en 
diagramas, gráficas e mapas 
conceptuais. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ b 

▪ h 

▪ B2.5. Identificación do tema e 
dos subtemas, a estrutura 
comunicativa das mensaxes e 
a intención do emisor dos 
textos expositivos e 
explicativos. 

▪ B2.5. Identificar o tema, os 
subtemas e a estrutura 
comunicativa dos textos 
expositivos e explicativos. 

▪ LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e 
compón o esquema xerarquizado das 
ideas de textos expositivos e 
explicativos. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ LGB2.5.2. Identifica a estrutura 
comunicativa das mensaxes escritas e 
a intención do emisor. 

Identifica a estrutura 
comunicativa das mensaxes 
escritas e a intención do emisor. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.6. Uso case autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para 
obter, organizar e seleccionar 
a información. 

▪ B2.6. Usar, de maneira case 
autónoma, os recursos que 
ofrecen as bibliotecas e outros 
recursos relacionados coas TIC 
para obter, organizar e 
seleccionar información. 

▪ LGB2.6.1. Aplica correctamente o 
sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para obter, 
organizar e seleccionar información. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.7. Actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura de 
calquera tipo de texto, para 
detectar prexuízos e 
discriminacións. 

▪ B2.7. Manifestar unha actitude 
reflexiva e crítica ante a lectura 
de calquera tipo de texto, para 
detectar prexuízos e 
discriminacións. 

▪ LGB2.7.1. Identifica e expresa 
posturas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun 
texto. 

Identifica e expresa posturas de 
acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun 
texto. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.7.2. Recoñece e evita usos 
lingüísticos que transmiten prexuízos 
ou mensaxes discriminatorias. 

Recoñece e evita usos 
lingüísticos que transmiten 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B2.8. Lectura fluída en voz 
alta respectando os patróns 
fonéticos do galego. 

▪ B2.8. Ler en voz alta, de xeito 
fluído, e respectar os patróns 
fonéticos do galego. 

▪ LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito 
fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

Le en voz alta, de xeito fluído. ▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.8.2. Respecta os patróns 
fonéticos do galego (fonética 
sintáctica e entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

Respecta os patróns fonéticos 
do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción 
e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: 
convocatorias, actas de 
reunión e intervencións en 
foros. 

▪ B2.9. Producir, en formato papel 
ou dixital, textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión 
e intervencións en foros. 

▪ LGB2.9.1. Produce, en formato papel 
ou dixital, textos da vida cotiá ou das 
relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, 
actas de reunións e intervencións en 
foros. 

Produce, en formato papel ou 
dixital, textos da vida cotiá ou 
das relacións sociais, segundo 
os modelos propostos na aula: 
convocatorias, actas de reunións 
e intervencións en foros. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.10. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación, 
fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ B2.10. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
xornalísticos informativos e de 
opinión, fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ LGB2.10.1. Produce, en soporte 
impreso ou dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas, reportaxes. 

Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas, reportaxes. 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
expositivos do ámbito 
educativo a partir da 
información obtida na 
biblioteca ou outras fontes de 

▪ B2.11. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
expositivos do ámbito educativo: 
informes e proxectos sobre 
tarefas educativas das materias 
curriculares. 

▪ LGB2.11.1. Produce, en soporte 
impreso ou dixital, textos expositivos e 
explicativos sobre distintas materias 
curriculares elaborados a partir de 
información obtida en bibliotecas e 
outras fontes de información.  

Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos e 
explicativos sobre distintas 
materias curriculares. 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

documentación. ▪ LGB2.11.2. Usa correctamente 
elementos formais nos traballos 
educativos: citas bibliográficas, 
índices, paxinación, notas ao pé de 
páxina, organización de títulos, 
capítulos, etc. 

Usa correctamente elementos 
formais nos traballos educativos: 
citas bibliográficas, índices, 
paxinación, notas ao pé de 
páxina, organización de títulos, 
capítulos, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ f 

▪ B2.12. Planificación, 
produción e revisión do texto 
con adecuación, coherencia, 
cohesión e respecto polas 
normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

▪ B2.12. Planificar producir e 
revisar textos con adecuación, 
coherencia, cohesión e con 
respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

▪ LGB2.12.1. Planifica a composición 
dos escritos en función do tipo de 
texto e da situación comunicativa para 
redactar textos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 

Planifica a composición dos 
escritos en función do tipo de 
texto e da situación 
comunicativa para redactar 
textos adecuados, coherentes e 
ben cohesionados. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.12.2. Redacta borradores, 
utiliza esquemas, árbores ou mapas 
conceptuais para planificar e organizar 
os seu escritos. 

Redacta borradores, utiliza 
esquemas, árbores ou mapas 
conceptuais para planificar e 
organizar os seu escritos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.12.3. Consulta fontes de 
información en distintos soportes para 
seleccionar contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

   

▪ LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico 
adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

Utiliza o rexistro lingüístico 
adecuado en función da 
situación comunicativa e do 
ámbito de uso. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos 
e discursivos para alcanzar a 
coherencia e cohesión interna 
(conectores e tratamento de formas 
verbais). 

Usa elementos lingüísticos e 
discursivos para alcanzar a 
coherencia e cohesión interna 
(conectores e tratamento de 
formas verbais). 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito 
gradual para resolver dificultades de 
contido (temática e estrutura) e de 
forma (cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 

Revisa os textos. ▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.13. Utilización das TIC 
para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e 
corrixir erros. 

▪ B2.13. Utilizar as TIC para 
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir as 
producións escritas. 

▪ LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores 
de textos e correctores ortográficos) 
para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección 
dos textos escritos. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

   

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.14. Uso das TIC como un 
medio de comunicación e 
interrelación social a través da 
escritura. 

▪ B2.14. Utilizar as TIC como un 
medio de comunicación e 
interrelación social a través da 
escritura. 

▪ LGB2.14.1. Coñece e utiliza as 
ferramentas TIC para intercambiar 
opinións sobre escritos alleos e 
escribir e dar a coñecer os propios en 
blogs, redes sociais de lectores e 
escritores. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

   

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
amplo e preciso, con 
incorporación de fraseoloxía e 
de vocabulario temático. 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico temático e da 
fraseoloxía. 

▪ LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as 
expresións axeitadas en contextos 
comunicativos de uso formal da 
lingua. 

Selecciona o léxico e as 
expresións axeitadas en 
contextos comunicativos de uso 
formal da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.2. Recoñecemento e 
identificación das categorías 
gramaticais. 

▪ B3.2. Aplicar os coñecementos 
sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de 
textos escritos e orais. 

▪ LGB3.2.1. Produce textos orais e 
escritos de diferentes xéneros cun 
correcto uso das distintas categorías 
gramaticais. 

Produce textos orais e escritos 
de diferentes xéneros cun 
correcto uso das distintas 
categorías gramaticais. 

▪ CCL 

▪ CCA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB3.2.2. Identifica e explica os usos 
e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual. 

Identifica e explica os usos e 
valores das categorías 
gramaticais relacionándoas coa 
intención comunicativa e a 
tipoloxía textual. 

▪ CCL 

▪ CCA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de creación 
de palabras (derivación e 
composición). 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras e as posibilidades de 
combinación para crear novas 
palabras para crear novos 
elementos léxicos. 

▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de 
palabras. 

Recoñece e explica os 
procedementos de creación de 
palabras. 

▪ CCL 

▪ CCA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas 
utilizando os procedementos de 
creación. 

Crea palabras novas utilizando 
os procedementos de creación. 

▪ CCL 

▪ CCA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.4. A fonética e a fonoloxía 
do galego con especial 
atención a posibles 
interferencias. 

▪ B3.4. Recoñecer e usar 
adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da lingua 
galega. 

Usa adecuadamente a fonética 
da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

▪ B3.5. Uso progresivo, 
autónomo e eficaz dos 
dicionarios, das bibliotecas e 
doutras fontes de consulta en 
diferentes soportes, 
especialmente sobre 
cuestións de uso, de norma e 
como fonte de obtención de 
información. 

▪ B3.5. Usar progresiva, autónoma 
e eficazmente os dicionarios, as 
bibliotecas e outras fontes de 
consulta para resolver dúbidas e 
progresar na aprendizaxe. 

▪ LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e 
outras fontes de consulta en 
diferentes soportes, resolven as súas 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e progresa na aprendizaxe. 

Utiliza os dicionarios. ▪ CCL 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.6. Coñecemento, 
aplicación e valoración das 
normas ortográficas para 
conseguir unha comunicación 
eficaz. 

▪ B3.6. Aplicar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

▪ LGB3.6.1. Emprega textos orais e 
escritos e respecta as normas 
gramaticais.  

Emprega textos orais e escritos 
e respecta as normas 
gramaticais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e ▪ B3.7. Uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

▪ B3.7. Analizar e usar 
correctamente a puntuación. 

▪ LGB3.7.1. Revisa os textos para 
puntuar correctamente.  

Revisa os textos para puntuar 
correctamente. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.8. Recoñecemento das 
función sintácticas e das 
unidades que as desempeñan 
de cara á mellora da 
construción de textos orais e 
escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

▪ B3.8. Recoñecer, usar e explicar 
as funcións sintácticas 
oracionais e as unidades que as 
desempeñan.  

▪ LGB3.8.1. Recoñece e explica nos 
textos as funcións sintácticas 
oracionais e diferenza os elementos 
que as desempeñan. 

Recoñece e explica nos textos 
as funcións sintácticas 
oracionais e diferenza os 
elementos que as desempeñan. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.9. Recoñecemento e uso 
reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis 
comúns, en particular os 
presentativos, secuenciadores 
de adición, e mais dos 
mecanismos de cohesión 
textual como a referencia 
interna de tipo léxico. 

▪ B3.9. Recoñecer en textos de 
diversa natureza e usar nas 
producións propias os diferentes 
conectores textuais e os 
principais mecanismos de 
cohesión. 

▪ LGB3.9.1. Identifica, explica e usa 
distintos conectores, así como outros 
mecanismos que lle achegan cohesión 
a un texto. 

Identifica, explica e usa distintos 
conectores, así como outros 
mecanismos que lle achegan 
cohesión a un texto. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b ▪ B3.10. Identificación da 
estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos e 
a vinculación e progresión 
temáticas en textos alleos e 
propios. Elaboración de textos 
tendendo a estes valores. 

▪ B3.10. Sintetizar o contido e 
identificar a estrutura de textos. 
Elaborar producións propias 
segundo estes parámetros.  

▪ LGB3.10.1. Determina o tema, 
delimita a estrutura e identifica a 
progresión temática en producións 
propias e alleas. Elabora textos nos 
que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

 ▪ CCL    

▪ e ▪ B3.11. Recoñecemento e 
delimitación na intención 
comunicativa expresada. 

▪ B3.11. Comprender o sentido 
global e a intención comunicativa 
de textos orais e escritos. 

▪ LGB3.11.1. Interpreta o sentido de 
textos orais e escritos, identifica a 
intención comunicativa e a recoñece a 
postura de cada emisor. 

Interpreta o sentido de textos 
orais e escritos, identifica a 
intención comunicativa e a 
recoñece a postura de cada 
emisor. 

▪ CLC 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.12. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 
eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

▪ B3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos 
que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ LGB3.12.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.13. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

▪ B3.13. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación 
e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción 
de textos. 

▪ LGB13.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en 
calquera das outras. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

 Bloque 4. Lingua e sociedade      

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.1. Valoración das linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 

▪ B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural 
da humanidade e consciencia 
da necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado 
da lingua galega, afirmando o 
plurilingüismo. 

▪ B4.3. A lusofonía.  

▪ B4.1. 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 
importancia da lusofonía e 
incorporar ferramentas en rede 
desta comunidade cultural.  

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio 
de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e amósase capaz 
de explicar a súa postura. 

. Valora a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo e 
amósase capaz de explicar a 
súa postura. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo 
e diglosia e aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade galega. 

Distingue entre bilingüismo e 
diglosia e aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade 
galega. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo 
inclusivo, desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade e amósase capaz de 
explicar a súa postura. 

Valora o plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas que 
forman parte da nosa familia 
lingüística. 

Coñece as linguas que forman 
parte da nosa familia lingüística. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.1.5. Coñece os territorios que 
forman parte da comunidade lusófona 
e a importancia desta na vida social e 
económica galega.  

Coñece os territorios que forman 
parte da comunidade lusófona e 
a importancia desta na vida 
social e económica galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica 
cotiá os principais recursos da rede en 
lingua portuguesa (buscadores e 
enciclopedias). 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Situación 
sociolingüística do galego, 
observación da situación 
sociolingüística en canto a 
usos e actitudes no contorno 
máis próximo (aula e barrio), 
con aproximación aos 
prexuízos lingüísticos máis 
evidentes.  

▪ B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza da 
lingua galega. 

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza a 
situación sociolingüística de Galicia. 

Describe e analiza a situación 
sociolingüística de Galicia. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o 
uso do galego segundo a idade das 
persoas. 

Analiza gráficas sobre o uso do 
galego segundo a idade das 
persoas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.2.3. Identifica os castelanismos 
nas producións lingüísticas e depura 
estes elementos no seu propio 
discurso. 

Identifica os castelanismos nas 
producións lingüísticas e depura 
estes elementos no seu propio 
discurso. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación do 
galego, favorecemento do 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e 
das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado 
da lingua galega. 

▪ B4.3. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras, 
adquirir vínculos positivos cara 
ao uso do galego e asumir a 
importancia da contribución 
individual no desenvolvemento 
da lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Coñece as principais 
iniciativas normalizadoras da lingua 
galega. 

Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras da lingua 
galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.3.2. Comprende o concepto 
normalización e explica o proceso 
normalizador do galego. 

Comprende o concepto 
normalización e explica o 
proceso normalizador do galego. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia 
práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua 
galega. 

Valora a importancia de 
contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ l 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.6. A orixe e formación da 
lingua galega. Etapas da 
historia social da lingua 
galega desde os seus inicios 
ata 1916, e análise e 
comprensión das causas e 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes.  

▪ B4.4. Recoñecer os principias 
elementos na orixe e formación 
da lingua galega, así como 
identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da 
lingua desde os seus inicios ata 
1916. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principias 
elementos na orixe e formación da 
lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. 

Recoñece os principias 
elementos na orixe e formación 
da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes da historia 
social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos 
feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

Identifica as causas dos feitos 
máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias 
dos feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios e das 
TIC, relacionados coa historia social 
da lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. 

Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios 
e das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.7. Situación 
sociolingüística e legal das 
linguas do Estado español. 

▪ B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das 
linguas do Estado español. 

▪ LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal 
e autonómica que regula a utilización 
do galego e a súa promoción. 

Coñece a lexislación estatal e 
autonómica que regula a 
utilización do galego e a súa 
promoción. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.8. Prexuízos lingüísticos.  ▪ B4.6. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

▪ LGB4.6.1. Coñece o que é un 
prexuízo, detecta e analiza a presenza 
de prexuízos de carácter sociocultural 
e sociopolítico cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

Coñece o que é un prexuízo, 
detecta e analiza a presenza de 
prexuízos de carácter 
sociocultural e sociopolítico cara 
ao galego na súa práctica 
lingüística e na do seu contorno. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan 
as variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas da 
lingua galega e da función da 
lingua estándar, uso 
normalizado da variante 
dialectal propia da zona e 
utilización e valoración da 
variante estándar da lingua en 
situacións de carácter formal. 

▪ B4.7. Identificar e clasificar as 
variantes diastráticas do galego, 
recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua 
galega, valorala como variante 
unificadora e apreciar a variante 
diatópica propia. 

▪ LGB4.7.1. Identifica e clasifica as 
variantes diastráticas do galego. 

Identifica e clasifica as variantes 
diastráticas do galego. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega e 
valóraa como variante unificadora. 

Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua 
galega e valóraa como variante 
unificadora 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

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

Rexeita os prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza os 
trazos propios da súa zona 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

 Bloque 5. Educación literaria.       
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Identificación e 
comprensión das distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media 
ata 1916. 

▪ B5.1. Identificar e comprender as 
distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

▪ LGLB5.1.1. Identifica as distintas 
épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media 
ata 1916. 

Identifica as distintas épocas e 
períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade 
Media ata 1916. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente as distintas épocas e 
períodos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala os seus 
principais trazos característicos. 

Comprende e explica 
razoadamente as distintas 
épocas e períodos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 
1916 e sinala os seus principais 
trazos característicos. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Selección, lectura 
autónoma e comentario de 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

▪ B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
textos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e relacionar o 
seu contido co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo 
criterios razoados, textos 
representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 para a 
súa lectura. 

 ▪ CCL    

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 
ou textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, 
resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período 
da literatura galega correspondente. 

 ▪ CCL    

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, 
textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala 
os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega 
correspondente. 

. Comenta, de forma guiada, 
textos de obras da Literatura 
galega desde a Idade Media ata 
1916, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios 
dunha mesma época ou período ou de 
diferentes épocas e períodos 
atendendo aos seus principais 
contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo 
en relación co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico da(s) 
época(s) ou do(s) período(s). 

 ▪ CCL    

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e 
lecturas dramatizadas de 
textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

▪ B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións e ler 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e/ou dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGLB5.3.2. Participa con proveito de 
audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, 
sobre aspectos literarios básicos 
destes. 

 ▪ CCL    

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo, nos 
que se describan e analicen 
textos literarios 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

▪ B5.4. Elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo, nos 
que se describan e analicen 
textos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos 
individual e/ou colectivamente, nos 
que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

 ▪ CCL    

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.5. Consulta de fontes 
básicas de información e 
familiarización coas TIC para 
a realización de traballos e 

▪ B5.5. Consultar fontes básicas 
de información e familiarizarse 
cos recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de 
información básicas para a realización 
de traballos sinxelos e cita axeitada 
destas. 

 ▪ CCL    
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mini. conse. estándar Comp. 
clave 

El. 
transv. 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de cualif. 

cita axeitada destas. axeitada destas. ▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes 
recursos básicos das TIC para a 
realización de traballos sinxelos e cita 
axeitada destes. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

   

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.6. Creación ou recreación 
de textos sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos traballados 
na aula co fin de desenvolver 
o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos 
sinxelos de intención literaria 
partindo das características dos 
traballados na aula co fin de 
desenvolver o gusto pola escrita 
e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos 
sinxelos de intención literaria partindo 
das características dos traballados na 
aula. 

Crea ou recrea textos sinxelos 
de intención literaria partindo 
das características dos 
traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

Desenvolve o gusto pola escrita 
como instrumento de 
comunicación capaz de analizar 
e regular os sentimentos e 
xuízos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.       

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.1. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
dos medios de comunicación 
audiovisual, con especial 
atención aos xéneros de 
carácter argumentativo.  

▪ B1.1. Identificar a intención 
comunicativa implícita e explícita, o 
tema, a idea principal e as 
secundarias, a tese e os 
argumentos de textos propios dos 
medios de comunicación 
audiovisual. 

▪ LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os argumentos de 
noticias, debates ou declaracións, 
determina o tema e recoñece a 
intención comunicativa do/da falante. 

Comprende o sentido global de textos 
orais dos medios de comunicación 
audiovisuais, identifica o propósito, a 
tese, os argumentos  e o tema de 
noticias ,debates ou declaracións. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB1.1.2. Distingue as partes nas que 
se estruturan as mensaxes orais, o 
tema, así como a idea principal e as 
secundarias. 

Distingue as partes  dunha  mensaxe 
oral, o tema,  a idea principal e as 
secundarias. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a 
forma como o contido de noticias, 
debates e procedentes dos medios de 
comunicación e recoñece a validez 
dos argumentos. 

Analiza críticamente a forma, o contido 
e os argumentos de noticias e debates 
dos medios de comunicación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.2. Comprensión e análise de 
textos publicitarios dos medios de 
comunicación audiovisual. 

▪ B1.2. Comprender e analizar textos 
expositivos e publicitarios, diferenciar 

neles información, opinión e 

persuasión. 

▪ LGB1.2.1. Distingue entre opinión e 
persuasión en mensaxes publicitarias 
orais e identifica as estratexias de 
enfatización. 

Distingue información, opinión e 
persuasión en textos publicitarios e 
expositivos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB1.2.2. Analiza os elementos 
verbais dos textos orais: no plano 
fónico (xogos fónicos), no plano 
morfosintáctico (condensación, 
concisión e economía) e no plano 
léxico-semántico (léxico connotativo, 
simbólico e atractivo para o receptor). 

Distingue os elementos verbais dos 
textos orais. Plano fónico (xogos 
fónicos), plano morfosintáctico 
(condensación, economía), plano 
léxico-semántico (connotación, valor 
simbólico e atractivo para o receptor). 

▪ CCL 

▪ CSEIEE 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais 

70% 
10% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGB1.2.3. Analiza os elementos non 
verbais, en especial a imaxe (mensaxe 
icónica) e o son (diálogo, ruídos e 
música), en anuncios publicitarios ou 
outro tipo de comunicacións orais. 

Analiza os elementos non verbais. A 
imaxe e o son (diálogo, ruídos, 
música) en anuncios publicitarios. 

▪ CLL 

▪ CCEC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.3. Comprensión e 
interpretación de textos orais 
expositivos e argumentativos do 
ámbito educativo (presentacións, 
relatorios e intervencións en 
mesas redondas).  

▪ B1.3. Comprender e interpretar 
textos orais expositivos e 
argumentativos utilizados no 
ámbito educativo (presentacións, 
relatorios e intervencións en mesas 
redondas).  

▪ LGB1.3.1. Identifica a intención 
comunicativa, a tese e os argumentos 
dos debates, relatorios e mesas 
redondas do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo. 

Identifica a intención comunicativa, a 
tese e os argumentos de textos orais 
do ámbito educativo: presentacións, 
relatorios, mesas redondas, debates. 
Elabora un esquema ou resumo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB1.3.2. Recoñece os 
procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra 
dunha opinión ou postura. 

Recoñece os procedementos 
lingüísticos para manifestarse a favor 
ou en contra dunha opinión. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B1.4. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais de natureza diversa. 

▪ B1.4. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de discursos 
orais. 

▪ LGB1.4.1. 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. 

Identifica a intención comunicativa, a 
idea principal e as secundarias  de 
calquera texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou  
nas variedades dialectais. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.5. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa, 
cunha actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

▪ B1.5. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a 
cohesión e a claridade expositiva, 
así como normas de cortesía nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

▪ LGB1.5.1. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia 
e cohesión ao discurso. 

Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia 
e cohesión ao discurso. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas 
que rexen a cortesía na comunicación 
oral e respecta as opinións alleas. 

Aplica as normas de  cortesía na 
comunicación oral e respecta as 
opinións alleas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGB1.5.3. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), e mais  o 
autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.6. Participación nas 
producións orais cunha fonética 
e prosodia correcta, valoración 
desta pronuncia e actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela.  

▪ B1.6. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valorar esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

▪ LGB1.65.1. 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.  

Coñece e respecta a fonética e 
prosodia galegas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 

▪ LGB1.6.2. Recoñece e rexeita 

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

 ▪ CAA 

▪ CSC 

 

 
  

▪ LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu contexto. 

Valora e usa a variedade dialectal 
propia. 

 

▪ CCL 

▪ CCEC 

CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 

▪ B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 

▪ LGB1.7.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

Produce textos orais espontáneos 
adecuados á situación. 

▪ CLL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

coherencia, cohesión e 
corrección. 

corrección. ▪ LGB1.7.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

Realiza intervencións orais 
respectando as regras 
morfosintácticas (colocación do 
pronome átono) e a fonética galega 
(sete vogais, n vela, fonema fricativo 
palatal xordo). 

▪ CCL CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 

▪ LGB1.7.3. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións propias 
do galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 

 ▪ CCL    

▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 

 ▪ CCL    

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.8. Escoita crítica e reflexiva 
que permite identificar prexuízos 
e mensaxes discriminatorias. 

▪ B1.8. Manifesta una actitude crítica 
e reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes 
discriminatorias. 

▪ LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha 
postura crítica ante as mensaxes 
discriminatorias que proveñen dos 
medios de comunicación. 

Amosa postura crítica ante as 
mensaxes discriminatorias e prexuízos 
que proveñen dos medios de 
comunicación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente 
os usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ a 

▪ b 

▪ B1.9. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 

▪ B1.9. Realizar exposicións orais 
planificadas e claras de traballos e 
de informacións de actualidade, 

▪ LGB1.9.1. Planifica a produción oral, 
estrutura o contido, revisa os 
borradores e esquemas. 

Planifica, escribe e revisa os 

borradores e esquemas. 
▪ CAA 

▪ CCL 

CL 
EOE 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

produción de textos orais, de 
técnicas para aprender a falar en 
público e uso das TIC. 

coa axuda das TIC. ▪ LGB1.9.2. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 

Presenta os contidos de forma clara e 

ordenada e con corrección gramatical. 
▪ CCL CL 

EOE 
Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa.  

 ▪ CCL    

▪ LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos e (entoación e 
pronuncia axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) así como 
o autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

. Emprega axeitadamente os 

elementos prosódicos  (entoación e 
pronuncia axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume), e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) así como 
o autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 

▪ LGB1.9.5. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora. 

 ▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

   

▪ b 

▪ h 

▪ B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento 
en exposicións orais propias e 
alleas das dificultades expresivas 

▪ B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 

▪ LGB1.10.1. Recoñece erros 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, pobreza léxica, erros 
fonética e entoación inadecuada) nos 
discursos propios e alleos para evitalos 
nas súas producións. 

Recoñece erros lingüísticos nos 
discursos propios e alleos para 
evitalos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Comparación de 
exercicios par a 
ver a mellora. 

100% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ B1.11. Participación activa e 
argumentada en debates nos que se 

expresen opinións acerca dun tema de 

actualidade. 

▪ B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

▪ LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 
EOE 

Exercicio oral. 100% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ h ▪ LGB1.112 Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 

Aplica as normas de cortesía na 
comunicación oral, respecta as 
quendas e as opinións alleas e 
emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 
EOE 

Exercicio oral. 100% 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.12. Participación en 
interaccións orais sobre temas 
de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 

▪ B1.12. Participar en interaccións 
sobre temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, nun 
rexistro formal, neutro ou informal. 

▪ LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas 
informais. 

Participa en conversas informais na 
vida diaria, e noutras de estudo ou 
traballo . 

 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 
EOE 

Exercicio oral. 100% 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.13. Valoración da lingua oral 
como un instrumento de 
aprendizaxe e de relación social. 

▪ B2.13. Valorar a lingua oral como 
un instrumento útil na aprendizaxe 
e nas relacións sociais. 

▪ LGB2.13.1. Identifica e describe os 
valores da lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe, así 
como para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

   

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir      

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Uso de técnicas e 
estratexias que facilitan a lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

▪ B2.1. Empregar estratexias e 
técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica dos textos 

▪ LGB2.1.1. Emprega pautas e 
estratexias que facilitan a análise do 
contido (resumos, cadros, esquemas e 
mapas conceptuais). 

Emprega pautas e estratexias que 
facilitan a análise do contido (resumos, 
cadros, esquemas e mapas 
conceptuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.1.2. Aplica os coñecementos 
lingüísticos propios (gramaticais e 
léxicos) e recursos alleos (dicionarios 
e outras fontes de documentación) 
para solucionar problemas de 
comprensión. 

Aplica os coñecementos lingüísticos 
propios (gramaticais e léxicos) e 
recursos alleos (dicionarios e outras 
fontes de documentación) para 
solucionar problemas de comprensión. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.1.3. Elabora o esquema 
xerarquizado de ideas dun texto. 

 ▪ CCL    
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGB2.1.4. Deduce información global 
do texto a partir de contidos explícitos 
e implícitos. 

 ▪ CCL    

▪ LGB2.1.5. Entende o significado de 
palabras propias do rexistro culto e 
incorpóraas ao seu discurso. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
da vida cotiá relacionados co 
ámbito laboral, administrativo e 
comercial. 

▪ B2.2. Comprender e interpretar 
textos escritos propios da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

▪ LGB2.2.1. Identifica a intención 
comunicativa, o tema e os subtemas 
de escritos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

 ▪ CCL    

▪ LGB2 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) 
e comercial (carta comercial, carta de 
reclamación e impreso administrativo 
de reclamación). 

Comprende, interpreta e valora textos 
propios da vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación,  
 contrato, nómina e vida laboral), 
administrativo (carta administrativa e 
solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación 
e impreso administrativo de 
reclamación). 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos 
relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros 

▪ B2.3. Comprender e interpretar 
textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros de 
texto e recursos de temas 

▪ LGB2 3.1. Comprende textos 
relacionados co ámbito educativo, 
tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, 
etc.), como libros de texto e recursos 
de temas especializados en internet. 

Comprende textos relacionados co 
ámbito educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias), como libros de texto e  
temas especializados en internet 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

especializados en internet. ▪ LGB2.3.2. Interpreta a información de 
mapas, gráficas, diagramas. 

Interpreta a información de mapas, 
gráficas, diagramas. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e 
interpretación de textos 
argumentativos. 

▪ B2.4. Comprender e interpretar 
textos argumentativos. 

▪ LGB2.4.1. Identifica o tema e a 
intención comunicativa de textos 
argumentativos. 

Identifica o tema e a intención 
comunicativa de textos 
argumentativos. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia 
interpretación a partir dos argumentos 
expresados nun texto. 

 ▪ CCL    

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.5. Comprensión e 
interpretación de textos 
xornalísticos de opinión: carta ao 
director, editorial, columna e 
artigo de opinión. 

▪ B2.5. Comprende e interpreta 
textos xornalísticos de opinión: 
carta ao director, editorial, columna 
e artigo de opinión. 

▪ LGB2.5.1. Diferencia os trazos 
característicos dos textos xornalísticos 
de opinión: carta ao director, editorial, 
columna e artigo de opinión. 

Diferencia os trazos característicos 
dos textos xornalísticos de opinión: 
carta ao director, editorial, columna e 
artigo de opinión. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.5.2. Valora a intención 
comunicativa dun texto xornalístico e 
distingue entre información, opinión e 
persuasión. 

Valora a intención comunicativa dun 
texto xornalístico e distingue entre 
información, opinión e persuasión. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.6. Comprensión e 
interpretación das mensaxes 
explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publicitarios 
dos medios de comunicación.  

▪ B2.6. Comprende e interpreta as 
mensaxes explícitas e implícitas 
que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de 
comunicación.  

▪ LGB2.6.1. Comprende e interpreta as 
mensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publicitarios dos 
medios de comunicación (anuncios). 

Comprende e interpreta as mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten 
os textos publicitarios dos medios de 
comunicación (anuncios). 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha 
postura crítica ante as mensaxes 
persuasivas que proveñen dos medios 
de comunicación. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.7. Lectura crítica e reflexiva 
que permita identificar usos 
lingüísticos discriminatorias. 

▪ B2.7. Identificar os usos 
lingüísticos que conteñan 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

▪ LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos 
lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias.  

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ LGB2.7.2. Detecta prexuízos e 
mensaxes discriminatorias implícitas 
nos textos de medios de comunicación 
con especial atención á publicidade. 

Detecta prexuízos e mensaxes 
discriminatorias implícitas nos textos 
de medios de comunicación con 
especial atención á publicidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para obter 
información complementaria. 

▪ B2.8. Usar e seleccionar materiais 
de consulta das bibliotecas e 
doutras fontes de información 
impresa ou en formato dixital. 

▪ LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza 
información e extrae conclusións a 
partir da consulta de materiais en 
distintos soportes. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

   

▪ LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 
ofrecen as bibliotecas ou as TIC para 
integrar os coñecementos adquiridos 
nos seus escritos. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

   

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.9. Uso de técnicas e 
estratexias para producir textos 
escritos adecuados, coherentes e 
ben cohesionados desde o punto 
de vista comunicativo 
(planificación, organización, 
redacción e revisión). 

▪ B2.9. Empregar estratexias e 
técnicas axeitadas para producir 
escritos adecuados, coherentes e 
ben cohesionados desde o punto 
de vista comunicativo 
(planificación, organización, 
redacción e revisión). 

▪ LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de 
planificación para organizar o seu 
discurso (diferentes tipos de esquemas 
e mapas conceptuais). 

Utiliza distintas técnicas de 
planificación para organizar o seu 
discurso (diferentes tipos de 
esquemas e mapas conceptuais). 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado 
en función da tipoloxía textual e do 
acto comunicativo. 

 ▪ CCL    
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura 
os contidos en unidades sintácticas 
consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de 
cohesión. 

Ordena as ideas e estrutura os 
contidos en unidades sintácticas 
consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de 
cohesión. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.9.4. Coñece as regras 
ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das 
ferramentas lingüísticas ao seus 
alcance (correctores, dicionarios e 
gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 

Coñece as regras ortográficas e as 
normas morfosintácticas. 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ 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. 

Revisa o texto para que non haxa 

erros. 
▪ CCL CL 

EOE 
  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.10. Utilización das TIC para 
corrixir e mellorar a presentación 
dos escritos, para difundir os 
textos propios, coñecer outros 
alleos e intercambiar opinións. 

▪ B2.10. Empregar as TIC para 
corrixir e mellorar a presentación 
dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e 
intercambiar opinións. 

▪ LGB2.10.1. 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. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGB2.10.2. Usa procesadores de 
textos para mellorar a presentación 
dos seus escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos 
educativos, atendendo a cada unha 
das funcionalidades de cada elemento: 
encabezamento e pé de páxina, 
numeración de páxinas, índice, 
esquemas etc. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

   

▪ LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de 
divulgación de textos propios, de 
coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

   

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

▪ B2.11. Producir, respectando as 
súas características formais e de 
contido, textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos 
tanto en formato papel como dixital: 
laborais, administrativos e 
comerciais. 

▪ LGB2.11.1. Produce, respectando as 
súas características formais e de 
contido, e en soporte tanto impreso 
como dixital, 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), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) 
e comercial (carta comercial, carta de 
reclamación e impreso administrativo 
de reclamación). 

Produce textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos: 
laboral (currículo, carta de 
presentación), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou 
instancia) e comercial (carta 
comercial, carta de reclamación e 
impreso administrativo de 
reclamación). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.12. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de cartas á 
dirección e columnas de opinión. 

▪ B2.12. Producir, en soporte impreso 
ou dixital, cartas á dirección e 
columnas de opinión. 

▪ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, cartas á dirección e 
columnas de opinión. 

Crea, en soporte impreso ou dixital, 
cartas á dirección e columnas de 
opinión. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

CL 
EOE 
TIC 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.13. Composición en soporte 
impreso ou dixital de textos 
argumentativos, redactados a 
partir da información obtida de 
distintas fontes. 

▪ B2.13. Producir en soporte impreso 
ou dixital textos argumentativos, 
redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

▪ LGB2.13.1. Elabora, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
argumentativos, redactados a partir da 
información obtida de distintas fontes. 

Elabora, en soporte impreso ou dixital, 
textos argumentativos, redactados a 
partir da información obtida de 
distintas fontes 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

CL 
EOE 
TIC 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 
ou dixital, un texto argumentativo 
propio a partir dun tema dado sen 
documentación previa. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

   

▪ LGB2.13.3. Sintetiza a información e 
resume textos argumentativos sen 
repetir nin parafrasear o texto de 
partida. 

Resume textos argumentativos sen 
repetir nin parafrasear o texto de 
partida. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.14. Valoración da escritura 
como un instrumento de 
aprendizaxe, de relación social e 
enriquecemento persoal. 

▪ B2.14. Valorar a escritura como un 
instrumento moi útil na 
aprendizaxe, nas relacións sociais 
e no desenvolvemento do individuo. 

▪ LGB2.14.1. 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. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

   

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía 
e de vocabulario temático.  

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso de 
diferentes categorías gramaticais, 
así como da fraseoloxía. 

▪ LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

Recoñece e usa unha fraseoloxía e 
léxico amplo e preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 
fraseoloxía diversa da lingua galega 
nas súas producións orais e escritas. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ b 

▪ e 

▪ l 

▪ B3.2. Recoñecemento e uso das 
formas verbais da lingua galega e 
das perífrases. 

▪ B3.2. Recoñecer e usar 
correctamente as formas verbais e 
as perífrases verbais da lingua 
galega. 

▪ LGB3.2.1. Recoñece e usa 
correctamente as formas verbais e as 
perífrases verbais da lingua galega e 
distingue os diversos tipos. 

Recoñece e usa correctamente as 
formas verbais e as perífrases verbais  
e distingue os diversos tipos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de creación de 
palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras, os valores dos morfemas 
e as súas posibilidades 
combinatorias para crear novos 
termos e identificar a súa 
procedencia grega ou latina. 

▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de 
palabras. 

Recoñece e explica os procedementos 
de creación de palabras. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas 
utilizando os procedementos de 
creación léxica. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ LGB3.3.3. Recoñece os valores de 
prefixos e sufixos e as súas 
posibilidades combinatorias para crear 
novas palabras. 

Recoñece os valores de prefixos e 
sufixos e as súas posibilidades 
combinatorias para crear novas 
palabras. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.3.4. Identifica a procedencia 
grega ou latina de prefixos e sufixos 
habituais no uso da lingua galega. 

 ▪ CCL    

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.4. A fonética e a fonoloxía do 
galego, con especial atención a 
posibles interferencias (apertura 
das vogais de grao medio, o n 
velar ou a entoación).  

▪ B3.4. Recoñecer e usar a fonética 
da lingua galega. 

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da lingua 
galega, con especial atención á 
entoación, ás vogais de grao medio e 
ao n velar. 

Recoñece e usa adecuadamente a 
fonética da lingua galega, con especial 
atención á entoación, ás vogais de 
grao medio e ao n velar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ b 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

▪ B3.5. Uso eficaz dos dicionarios 
e doutras fontes de consulta, 
tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente sobre 
cuestións de uso (semántico e 
sintáctico) e de normativa.  

▪ B3.5. Usar eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, para resolver 
dúbidas, para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para 
enriquecer o propio vocabulario. 

▪ LGB3.5.1. Usa eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de consulta, 
tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente sobre 
cuestións de uso (semántico e 
sintáctico) e de normativa, para 
resolver dúbidas, e para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para ampliar 
o seu vocabulario. 

Usa eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte electrónico 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
EOE 

  

▪ b 

▪ e 

▪ B3.6. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.  

▪ B3.6. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

▪ LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega nos discursos orais e 
escritos. 

Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas  nos 
discursos orais e escritos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional 
e social das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 ▪ CCL    

▪ e ▪ B3.7. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa cohesión 

sintáctica. 

▪ B3.7. Analizar e usar correctamente 
a puntuación, de acordo coa 
cohesión sintáctica. 

▪ LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente 
a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

Analiza e usa correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.8. As principais regras de 
combinación impostas polos 
predicados en función dos seus 
argumentos; estruturas 
sintácticas e tipos de oración 
segundo a natureza do 
predicado.  

▪ B3.8. Recoñecer e usar enunciados 
e oracións, identificando as 
principais regras de combinación 
impostas polo verbos. 

▪ LGB3.8.1. Recoñece enunciados e 
identifica a palabra nuclear que o 
organiza sintáctica e semanticamente.  

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ LGB3.8.2. Recoñece a estrutura 
interna das oracións, identificando o 
verbo e os seus complementos. 

Recoñece a estrutura interna das 
oracións, identificando o verbo e os 
seus complementos. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGB3.8.3. Respecta a orde correcta 
dos elementos da estrutura sintáctica 
galega. 

Respecta a orde correcta dos 
elementos da estrutura sintáctica 
galega. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo 
a natureza do predicado. 

Clasifica oracións segundo a natureza 
do predicado. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.8.5. Usa a terminoloxía 
sintáctica correcta. 

Usa a terminoloxía sintáctica correcta. ▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.9. Recoñecemento e uso 
reflexivo dos nexos e conectores 
textuais máis comúns, en 
particular os de causa e 
consecuencia, os de condición e 
hipótese e os conclusivos, e mais 
dos mecanismos de cohesión 
textual. 

▪ B3.9. Recoñecer, explicar e usar os 
nexos textuais de causa, 
consecuencia, condición, hipótese 
e os conclusivos, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos 
de cohesión interna. 

▪ LGB3.9.1. 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.  

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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ e ▪ B3.10. Identificación da estrutura 
dun texto, a construción dos 
parágrafos e a vinculación e 
progresión temáticas en textos 

▪ B3.10. Identifica adecuadamente en 
textos alleos e propios a estrutura, 
a construción e xustificación dos 
parágrafos, a vinculación e 

▪ LGB3.10.1. Identifica a estrutura do 
texto, en construcións propias e alleas. 

Identifica a estrutura do texto, en 
construcións propias e alleas. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

alleos e propios, e elaboración 
de textos de acordo con estes 
parámetros.  

progresión temáticas, e elabora 
textos de acordo con estes 
parámetros. 

▪ LGB3.10.2. Xustifica 
argumentadamente a división en 
parágrafos de textos propios e alleos. 

Xustifica con argumentos 
 a división en parágrafos de textos 
propios e alleos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.10.3. Identifica a progresión 
temática en textos propios e alleos. 

Identifica a progresión temática en 
textos propios e alleos. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.10.4. Elabora textos cunha 
estrutura apropiada, divididos en 
parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. 

 ▪ CLL    

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.11. Identificación e 
explicación dos trazos que 
permiten diferenciar e clasificar 
os xéneros textuais, 
especialmente os 
argumentativos.  

▪ B3.11. Identificar e explicar os 
trazos que permiten diferenciar e 
clasificar os xéneros textuais, 
especialmente os argumentativos. 

▪ LG3.11.1. Identifica e describe a 
estrutura e os trazos lingüísticos dos 
diferentes xéneros textuais, 
especialmente nos argumentativos, e 
aplícaos nas producións propias. 

Identifica e describe a estrutura e os 
trazos lingüísticos dos diferentes 
xéneros textuais, especialmente nos 
argumentativos. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e 
emprega nas producións propias, os 
distintos procedementos lingüísticos 
para a expresión da subxectividade. 

Recoñece nun texto e emprega nas 
producións propias, os distintos 
procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.12. Adecuación dos textos en 
función do contexto, do tema e 
do tipo de texto.  

▪ B3.12. Xustifica a adecuación dos 
textos, en función do contexto, do 
tema e do xénero e elabora 
producións propias cunha 

▪ LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das 
producións en función do contexto, do 
tema e do xénero textual. 

Xustifica a adecuación das producións 
en función do contexto, do tema e do 
xénero textual. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

adecuación apropiada. ▪ LGB3.12.2. Elabora producións 
lingüísticas cunha adecuación 
apropiada ao contexto, ao tema e ao 
xénero textual. 

 ▪ CCL    

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.13. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que 
se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.13. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

▪ LGB3.13.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ b 

▪ e 

▪ B3.14. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos 
sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

▪ B3.14. Reflexionar sobre o sistema 
e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción de 
textos. 

▪ LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en 
calquera das outras. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

 Bloque 4. Lingua e sociedade.       

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.1. Valoración das linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo.  

▪ B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo, 
apreciar o plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 

▪ LGB4.1.1. 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. 

. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e argumenta 
fundamentadamente  a súa postura. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

CL 
EOE 

Redacción. 100% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade.  

▪ B4.3. A lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI. 

humanidade e coñecer e describir 
o papel da lusofonía nas linguas 
do mundo no século XXI. 

▪ LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo 
inclusivo, desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun 
discurso propio a súa postura. 

Valora o plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia, como expresión 
da riqueza cultural da humanidade. 

▪ CCL CL 
EOE 

Redacción. 100% 

▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que 
forman parte da comunidade lusófona 
e sabe describir a súa importancia 
dentro das linguas do mundo no 
século XXI.  

Coñece os territorios que forman parte 
da comunidade lusófona e sabe 
describir a súa importancia dentro das 
linguas do mundo no século XXI. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica 
cotiá os principais recursos da rede 
en portugués (buscadores, 
enciclopedias e portais de noticias). 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

   

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.4. Situación sociolingüística 
de Galicia. A presenza da lingua 
galega nos principais ámbitos e 
contextos sociais e privados. 
Tendencias de evolución. 

▪ B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza da 
lingua galega nos principais 
ámbitos e contextos sociais e 
privados así como ás tendencias 
de evolución. 

▪ LGB4.2.1. Coñece e describe a 
lexislación estatal e autonómica 
básica en materia lingüística. 

Coñece e describe a lexislación estatal 
e autonómica. básica en materia 
lingüística. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB4.2.2. Describe acertadamente 
con criterios sociolingüísticos a 
situación galega actual. 

 
 

▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ LGB4.2.3. Analiza gráficas de 
distribución de linguas tirando 
conclusións nas que incorpora os 
seus coñecementos sociolingüísticos. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGB4.2.4. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia e emprega 
a terminoloxía apropiada. 

Describe a situación sociolingüística 
de Galicia e emprega a terminoloxía 
apropiada. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 
evolución da lingua galega a partir da 
situación sociolingüística actual. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.5. Proceso de normalización. 
Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, 
favorecendo o xurdimento de 
vínculos positivos cara ao seu 
uso. Consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado da 
lingua galega. 

▪ B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu uso 
asumindo a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega. 

▪ LGB4.3.1. Identifica os procedementos 
de normalización e argumenta 
axeitadamente a necesidade de 
continuar con este proceso na lingua 
galega. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ LGB4.3.2. Distingue normativización e 
normalización e explica 
axeitadamente cada fenómeno. 

Distingue normativización e 
normalización e explica axeitadamente 
cada fenómeno. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia 
práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da 
lingua galega. 

Analiza a súa propia práctica 
lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Redacción. 100% 

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais 
axentes normalizadores en Galicia e 
valora a súa importancia. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.6. Evolución da lingua galega e 
etapas da historia social da lingua 
galega desde 1916 ata a 
actualidade. Análise e comprensión 
das causas e consecuencias dos 
feitos máis relevantes.  

▪ B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da lingua 
galega, así como identificar as 
causas e consecuencias dos 
feitos máis relevantes da súa 
historia social, e sinalar as 
distintas etapas desde 1916. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principais 
elementos da evolución da lingua 
galega desde 1916 ata a actualidade. 

Recoñece os principais elementos da 
evolución da lingua galega desde 1916 
ata a actualidade. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde 
1916 e elabora textos expositivos 
sobre as diferentes etapas. 

 ▪ CCL 

▪ CCEC 

   

▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos 
feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde 1916. 

Identifica as causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias 
dos feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde 1916. 

 ▪ CCL 

▪ CCEC 

   

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios e 
das TIC, relacionados coa historia 
social da lingua galega desde 1916. 

 ▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

   

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.7. Situación sociolingüística e 
legal das linguas de España. 

▪ B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das linguas 
de España. 

▪ LGB4.5.1. Describe a situación 
sociolingüística e legal das linguas de 
España e analiza criticamente textos 
(literarios e xornalísticos), gráficos ou 
documentos audiovisuais que traten 
sobre a situación sociolingüística do 
Estado español. 

Describe a situación sociolingüística e 
legal das linguas de España e analiza 
criticamente textos (literarios e 
xornalísticos), gráficos ou documentos 
audiovisuais que traten sobre a 
situación sociolingüística do Estado 
español. 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.8. Prexuízos lingüísticos.  ▪ B4.6. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

▪ LGB4.6.1. Sinala os prexuízos 
lingüísticos atribuíbles a calquera 
lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación 
axeitada. 

Sinala os prexuízos lingüísticos 
atribuíbles a calquera lingua e 
especialmente á galega e rebáteos 
cunha argumentación axeitada. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Redacción. 100% 
 
 

 

▪ LGB4.6.2. Analiza a opinión propia 
sobre as linguas, detecta os 
prexuízos, en caso de os ter, e 
rebáteos argumentadamente. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ ñ 

▪ o 

▪ B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas da 
lingua galega e da función da 
lingua estándar. Uso normalizado 
da variante dialectal propia da 
zona. Utilización e valoración da 
variante estándar da lingua en 
situacións de carácter formal. 

▪ B4.7. Recoñecer e valorar os 
principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. 

▪ LGB4.7.1. Recoñece os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua 
galega. 

Recoñece os principais fenómenos 
que caracterizan as variedades 
xeográficas da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
EOE 

Mapas dialectais 
de Galicia. 

100% 
 
 

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega. 

 ▪ CCL    

▪ LGB4.7.3. Valora a lingua estándar 
como variedade unificadora. 

 Valora a lingua estándar como 
variedade unificadora. 

▪ CCL CL 
EOE 

Redacción. 100% 

▪ LGB4.7.4. Valora as variedades 
xeográficas da lingua galega como 
símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e rexeita fundamentadamente 
calquera prexuízo sobre a variación 
diatópica. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ LGB4.7.5. Recoñece as variedades 
diastráticas e diafásicas da lingua 
galega e describe o influxo da 
situación sociolingüística nelas. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

 Bloque 5. Educación literaria.       
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Identificación e 
comprensión dos distintos 
períodos e xeracións da literatura 
galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪  LGLB5.1.1. Identifica os distintos 
períodos e xeracións da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

 ▪ CCL    

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente os distintos períodos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus 
principais trazos característicos. 

Comprende e explica razoadamente 
os distintos períodos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade 
sinalando os seus principais trazos 
característicos. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Selección, lectura 
autónoma e comentario de obras 
representativas da literatura 
galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar obras 
representativas da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade e 
relaciona o seu contido co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico 
de cada período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo 
criterios razoados, obras 
representativas da literatura galega de 
1916 ata a actualidade para a súa 
lectura. 

 
 

▪ CCL    

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras 
ou textos representativos 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. 

Le autonomamente obras ou textos 
representativos 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. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exames, 
libretas, 
exercicios, 
traballos 
individuais. 

70% 
10% 
10% 
10% 

▪ LGB5.2.3. 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 

 ▪ CCL    
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios 
dun mesmo período ou de diferentes 
períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e pon 
todo en relación co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período 
ou períodos. 

 ▪ CCL    

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e 
lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer audicións 
e ler dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva 
e/ou dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

Le expresiva, compresiva e/ou 

dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da 

literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

▪ CCL CL 
EOE 

Exercicio oral. 100% 

▪ LGLB5.3.2. Participa con proveito de 
audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade e 
escribe/debate, argumentadamente, 
sobre os seus valores literarios. 

 ▪ CCL    

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.4. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo nos que 
se describan e analicen textos 
literarios representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.4. Elaborar traballos individuais 
e/ou en grupo nos que se describan 
e analicen textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual 
e/ou colectivamente nos que se 
describen e analizan textos 
representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

 ▪ CCL    

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.5. Consulta de fontes de 
información variadas e de 
recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita 

▪ B5.5. Consultar fontes de 
información variadas e recursos 
das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de 
información variadas para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destas. 

 ▪ CCL    
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de 
estándares 

Competencia
s clave 

el. 
transve. 

instrumentos de 
avaliación 

crite 
cualificac. 

axeitada destes. ▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes 
recursos das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

   

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B5.6. Creación ou recreación de 
textos de intención literaria 
partindo das características dos 
traballados na aula co fin de 
desenvolver o gusto pola escrita 
e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na 
aula co fin de desenvolver o gusto 
pola escrita e a capacidade de 
expresión dos sentimentos e 
xuízos. 

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula. 

 ▪ CCL 

▪ CCEC 

   

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

 ▪ CCL 

▪ CCEC 

   

 

1º de bacharelato 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar      

 b 

 d 

 e 

 B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais e 
audiovisuais de natureza 
diversa. 

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

 LGB1.1.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar 
ou en calquera das variedades 
dialectais. 

 Identifica a intención 
comunicativa, a idea 
principal e as secundarias 
de calquera texto oral, 
formal ou informal, na 
variante estándar ou nas 
variedades dialectais. 

 CLL 

 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.1.2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 

 Recolle as ideas 
fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas 
conceptuais. 

 CCL 

 CAA 

  

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 LGB1.1.3. Interpreta, 
reflexiona e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distinta natureza. 

 Interpreta, reflexiona e 
emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de 
distinta natureza. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 d 

 e 

 B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 

 B1.2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 

 LGB1.2.1. Sintetiza o contido 
dun texto ou responde 
preguntas concretas relativas á 
comprensión de textos orais. 

 Resume un texto e 
responde preguntas 
concretas de textos orais. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.2.2. Comprende as ideas 
principais e contidos relevantes 
dunha presentación, charla ou 
conferencia. 

 Comprende as ideas 
principais e contidos 
relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.2.3. Recoñece as 
distintas estratexias de 
organización do contido nunha 
exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

 Recoñece as distintas 
estratexias de 
organización do contido 
nunha exposición oral 
sobre un tema 
especializado propio do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e 
cultural. 

 CAA  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 LGB1.2.4. Escoita de maneira 
activa, toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden da exposición oral. 

 Toma notas dunha 
exposición oral. 

 CAA  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 b 

 d 

 e 

 h 

 B1.3. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación 
social (entrevistas, 
documentais, series e 
películas). 

 B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e 
audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, 
documentais, series e películas). 

 LGB1.3.1. Recoñece a 
intención comunicativa, as 
ideas principais e relevantes de 
programas de radio e 
televisión (entrevistas, 
documentais, series e 
películas). 

 Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas 
principais e relevantes de 
programas de radio e 
televisión (entrevistas, 
documentais, series e 
películas). 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.3.2. Identifica as 
características propias dos 
principais xéneros informativos 
e de opinión procedentes dos 
medios de comunicación 
social. 

 Identifica as 
características propias dos 
principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios 
de comunicación social 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.3.3. Analiza e explica os 
recursos verbais e non verbais. 

 Explica os recursos 
verbais e non verbais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 



 

 
102 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.4. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita 
activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e 
de respecto. 

 B1.4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto.. 

 LGB1.4.1. Identifica os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso.  

 Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 

 CCL 

 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.4.2. Coñece, valora e 
aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral; 
respecta as quendas e as 
opinións alleas. 

 Aplica as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral; 
respecta as quendas e as 
opinións alleas. 

 CSC  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.4.3. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume), 
a linguaxe corporal adecuada 
(mirada e posición do corpo), 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

 Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume), a 
linguaxe corporal 
adecuada (mirada e 
posición do corpo), así 
como o autocontrol das 
emocións ao falar en 
público. 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 d 

 e 

 g 

 i 

 m 

 B1.5. Produción 
(planificación e execución 
de textos orais relacionados 
con algún contido do 
currículo ou tema de 
actualidade) adecuada á 
situación comunicativa, con 
coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos 
non verbais e con control 
das emocións ao falar en 
público. 

 B1.5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC 
así como de elementos non 
verbais e con control das 
emocións ao falar en público. 

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

 Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e  
cohesionados. 

 CAA 

 CCL 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB1.5.2. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 

   CAA 

 CSIEE 

      

 LGB1.5.3. Presenta os 
contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección 
gramatical. 

 Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e 
con corrección gramatical. 

 CCL 

 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

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

 Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 LGB1.5.5. Emprega 
axeitadamente os elementos 
prosódicos e (entoación e 
pronuncia axeitada, pausas, 
ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo) así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

 Emprega axeitadamente 
os elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume), a 
linguaxe corporal (mirada 
e posición do corpo) así 
como o autocontrol das 
emocións ao falar en 
público. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

 10% 

 LGB1.5.6. Emprega as TIC 
para documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora.  

 

 CAA 

 CD 

 CCL 

    

 

 e 

 g 

 i 

 B1.6. Presentación oral de 
textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito 
educativo e de divulgación 

 B1.6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 

 LGB1.6.1. Desenvolve un tema 
do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
gramatical. 

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

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 l científica e cultural. cultural.  LGB1.6.2. Emprega léxico 
preciso e especializado e evita 
o uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 

 Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso 
de coloquialismos e 
palabras comodín. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB1.6.3. Emprega recursos 
verbais e non verbais en textos 
expositivos. 

 Emprega recursos verbais 
e non verbais en textos 
expositivos. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB1.6.4. Adecúa o texto 
segundo a intención 
comunicativa, o tema e o 
xénero textual. 

   CSC 

 CSIEE 
 

      

 e 

 h 

 B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 LGB1.7.1. Produce textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 Produce textos orais, en 
intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión 
e corrección. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez 
nas intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, 
así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n 
velar e fonema fricativo palatal 
xordo). 

 Participa nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando 
as regras 
morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono, a fonética 
galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal 
xordo). 

 CCL 

 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB1.7.3. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

 Emprega expresións 
propias do galego: 
infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB1.7.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. 

 Emprega na fala  
espontánea un léxico rico 
e variado. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.8. Participación activa e 
argumentada en debates nos 

que se expresen opinións acerca 

dun tema de actualidade. 

 B1.8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 

 LGB1.8.1. Desenvolve 
argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das 
persoas interlocutoras. 

   CCL 

 CSC 

 CSIEE 

      

 LGB1.8.2. Aplica as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as 
quendas e as opinións alleas e 
emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 

 Aplica as normas de   

 cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas 
e as opinións alleas e 
emprega unha linguaxe 
non discriminatoria 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.9. Participación en 
interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes rexistros. 

 B1.9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese persoal, 
ou social ou asuntos da vida 
cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 

 LGB1.9.1. Desenvólvese con 
eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e 
participa en conversas 
informais. 

   CAA 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 
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 b 

 d 

 e 

 B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da 
expresión oral e 
recoñecemento en 
exposicións orais propias e 
alleas das dificultades 
expresivas. 

 B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 

 LGB1.10.1. Recoñece en 

exposicións propias e alleas 

as dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 

rexistros pobreza léxica, 

fonética e entoación 

inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 

  

 

 

 CCL 

 CAA 

 

      

 LGB1.10.2. Deseña estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 

   CAA 

 CSEIE
E 

      

 b 

 e 

 B1.11. Participación nas 
producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela.  

 B1.11. Participar oralmente 
cunha fonética e prosodia 
correcta, valorar esta pronuncia e 
amosar unha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

 LGB1.11.1. Recoñece a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta, identifica os 
erros na produción oral allea e 
produce discursos orais que 
respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega.  

 Recoñece a emisión 
dunha pronuncia galega 
correcta, identifica os erros 
na produción oral allea e 
produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 LGB.1.11.2. Recoñece e 
rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 

 Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir       

 b 

 f 

 h 

 B2.1. Aplicación de 
estratexias e coñecementos 
lingüísticos, 
sociolingüísticos e 

 B2.1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e 

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

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

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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pragmáticos para 
comprender, analizar e 
comentar o texto na súa 
integridade. 

comentar o texto na súa 
integridade. 

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

 Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o 
propósito comunicativo 
do/da autora e emite 
opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

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

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB2.1.4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 

   CCL 

 CD 

 CAA 

      

 b 

 h 

 B2.2. Planificación e 

produción de textos 
adecuados, coherentes e 
ben cohesionados; 

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

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

 Presenta oss seus textos 
de forma clara e ordenada. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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axustados ás normas 
gramaticais e ben 
presentados. 

coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación.  

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

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

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

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

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB2.2.4. Utiliza mecanismos 
variados de cohesión 
lingüística. 

 Utiliza mecanismos 
variados de cohesión 
lingüística. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 Axústase ás normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 b 

 d 

 e 

 h 

 B2.3. Comprensión, 
produción e síntese de 
textos expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 
científica e cultural 
(dicionarios, glosarios e 
enciclopedias). 

 

 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). 

 Comprende o contido de 
materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios e 
enciclopedias) e textos 
argumentativos e 
expositivos (ensaios). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 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. 

 Identifica o tema e a 
estrutura de textos de 
carácter expositivo e 
argumentativo,. 

 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 LGB2.3.3. Sintetiza e distingue 
as ideas principais e as 
secundarias de textos de 
carácter expositivo e 
argumentativo propios do 
ámbito educativo. 

 Distingue as ideas 
principais e as 
secundarias de textos de 
carácter expositivo e 
argumentativo  do ámbito 
educativo. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB2.3.4. Analiza os recursos 
verbais e non verbais dos 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado e valóraos en 
función da intención 
comunicativa do/da autor/a, do 
tema e do xénero textual. 

 Analiza os recursos 
verbais e non verbais dos 
textos expositivos e 
argumentativos 

. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

   CCL       
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 LGB2.3.6. Emprega léxico 
preciso e especializado e evita 
o uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 

 Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso 
de coloquialismos e 
palabras comodín. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 b 

 c 

 d 

 h 

 B2.4. Comprensión, 
produción e valoración de 
textos procedentes dos 
medios de comunicación 
social tanto os publicitarios 
como os periodísticos de 
carácter informativo e de 
opinión. 

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

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

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

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB2.4.2. Interpreta as 
mensaxes publicitarias e 
recoñece os elementos de 
persuasión dos anuncios. 

 Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión 
dos anuncios. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB2.4.3. Identifica e rexeita 
as ideas e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios. 

 Rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 b 

 f 

 h 

 B2.5. Análise dos textos 
descritivos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

 

 B2.5. Caracterizar, identificar e 
producir textos descritivos 
pertencentes a distintos ámbitos 
de uso. LGB2.5.1. Identifica e analiza a 

intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos descritivos e 
produce outros textos 
similares. 

 Identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal, de 
contido e as 
características lingüísticas 
dos textos descritivos e 
produce outros textos 
similares. 

 CCL 

 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 b 

 f 

 h 

 B2.6. Análise dos textos 
expositivos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

 B2.6. Caracterizar, identificar e 
producir textos expositivos 
pertencentes a distintos ámbitos 
de uso. 

 LGB2.6.1. Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as 
características lingüísticas dos 
textos expositivos. 

 Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as 
características lingüísticas 
dos textos expositivos. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 b 

 f 

 h 

 B2.7. Análise dos textos 
narrativos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

 B2.7. Caracterizar, identificar e 
producir textos narrativos 
pertencentes a distintos ámbitos 
de uso. 

 LGB2.7.1. Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as 
características lingüísticas dos 
textos narrativos. 

 Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as 
características lingüísticas 
dos textos narrativos. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 b 

 f 

 h 

 B2.8. Análise dos textos 
argumentativos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

 B2.8. Caracterizar, identificar e 
producir textos argumentativos 
pertencentes a distintos ámbitos 
de uso. 

 LGB2.8.1. Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as 
características lingüísticas dos 
textos argumentativos. 

 Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as 
características lingüísticas 
dos textos argumentativos 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 b 

 f 

 h 

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

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

 LGB2.9.1. Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as 
características lingüísticas dos 
textos dialogados. 

 Produce, identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as 
características lingüísticas 
dos textos dialogados. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.10. Busca e selección de 
información procedente de 
fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior 
organización e revisión dos 
textos cos recursos que 
ofrecen as TIC. 

 B2.10. Planificar, producir e 
revisar textos de investigación a 
partir da información obtida en 
fontes impresas e dixitais e con 
axuda dos recursos que ofrecen 
as TIC. 

 LGB2.10.1. Consulta fontes 
dixitais, contrasta e selecciona 
a información relevante 
mediante fichas-resumo. 

   CCL 

 CD 

 CAA 

  

 

  

 LGB2.10.2. Planifica os 
escritos en función dunha orde 
predefinida e revisa o proceso 
de escritura con axuda de 
ferramentas dixitais. 

   CCL 

 CD 

      

 LGB2.10.3. Respecta as 
normas de presentación dos 
traballos escritos, a 
organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a 
pé de páxina, bibliografía. 

 Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos 
de cita, notas a pé de 
páxina, bibliografía 

 CCL 

 CD 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua      

 e  B3.1. Coñecemento e 
reflexión sobre os principais 
conceptos de Lingüística 
Xeral: comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo lingüístico 
e disciplinas lingüísticas. 

 B3.1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 

 LGB3.1.1. Emprega os 
principais coñecementos de 
Lingüística Xeral para 
comprender e analizar textos 
alleos de distintos ámbitos e 
para producir, compor e revisar 
textos propios e de temáticas 
diversas vinculados á 
comunicación e á linguaxe. 

   CCL       

 LGB3.1.2. Describe os 
principais conceptos de 
Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, 
unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e diversas 
disciplinas lingüísticas. 

 Describe os principais 
conceptos de Lingüística 
Xeral: comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo 
lingüístico e diversas 
disciplinas lingüísticas. 

 CCL  CL 

 COE 
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 a 

 b 

 e 

 B3.2. Coñecemento dos 
diferentes rexistros 
lingüísticos e dos factores 
que inciden no uso da lingua 
en distintos ámbitos e 
valoración da importancia de 
utilizar o rexistro adecuado 
en relación coa situación 
comunicativa. 

 B3.2. Recoñecer e utilizar os 
diferentes rexistros lingüísticos 
en función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de usar 
o rexistro axeitado a cada 
momento. 

 LGB3.2.1. Recoñece os 
rexistros lingüísticos en textos 
orais e escritos en función da 
intención comunicativa. 

 Recoñece os rexistros 
lingüísticos en textos orais 
e escritos en función da 
intención comunicativa. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB3.2.2. Valora a importancia 
de utilizar o rexistro axeitado a 
cada situación comunicativa e 
aplícao nas súas producións 
orais e escritas. 

 Valora a importancia de 
utilizar o rexistro axeitado 
a cada situación 
comunicativa e aplícao 
nas súas producións orais 
e escritas. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 a 

 b 

 c 

 e 

 B3.3. Produción de textos 
escritos ou orais de 
diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel 
de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección.  

 B3.3. Producir textos escritos ou 
orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 LGB3.3.1. Produce textos 
escritos ou orais de diferentes 
xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 Produce textos escritos ou 
orais de diferentes 
xéneros mostrando un 
correcto nivel de 
corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 e  B3.4. Caracterización 
morfolóxica, semántica e 
sintáctica do substantivo e 
do adxectivo. 

 B3.4. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos das 
categorías gramaticais 
substantivo e adxectivo, explicar 
os seus usos e valores nos 
textos.  

 LGB3.4.1. Identifica e explica 
os usos e valores do 
substantivo e do adxectivo nun 
texto, relacionándoos coa 
intención comunicativa, coa 
tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes da 
situación comunicativa. 

 Identifica e explica os usos 
e valores do substantivo e 
do adxectivo nun texto, 
relacionándoos coa 
intención comunicativa, 
coa tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes da situación 
comunicativa. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 e  B3.5. Coñecemento, 
tipoloxía e caracterización 
dos determinantes (artigo, 
demostrativo, posesivo, 
interrogativos, exclamativos, 
cuantificadores e 
identificadores). 

 B3.5. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 
categoría gramatical dos 
determinantes, explicando os 
seus usos e valores nos textos. 

 LGB3.5.1. Identifica e explica 
os usos e valores dos 
determinantes, relaciona a súa 
presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros 
compoñentes. 

 Identifica e explica os usos 
e valores dos 
determinantes, relaciona a 
súa presenza coa 
intención comunicativa e a 
tipoloxía textual. 

 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 e  B3.6. Recoñecemento, 
descrición e uso da 
categoría verbal e das 
perífrases verbais. 

 B3.6. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 
categoría gramatical do verbo e 
as perífrases verbais e explicar 
os seus usos e valores nos 
textos. 

 LGB3.6.1. Identifica e explica 
os usos e valores dos verbos e 
das perífrases e relaciona a 
súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual. 

 Identifica e explica os usos 
e valores dos verbos e das 
perífrases e relaciona a 
súa presenza coa 
intención comunicativa e a 
tipoloxía textual.. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 B3.7. Recoñecer en textos de 
diversa índole e usar nas 
producións propias orais e 
escritas os diferentes conectores 
textuais. 

 LGB3.7.1. Identifica, explica e 
usa distintos tipos de 
conectores que lle 
proporcionan cohesión a un 
texto. 

 Identifica, explica e usa 
distintos tipos de 
conectores que lle 
proporcionan cohesión a 
un texto. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 B3.8. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 
categoría gramatical do adverbio 
e explicar os seus usos e valores 
nos textos. 

 LGB3.8.1. Identifica e explica 
os usos e valores dos 
adverbios e das locucións 
adverbiais e relaciona a súa 
presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros 
compoñentes. 

 Identifica e explica os usos 
e valores dos adverbios e 
das locucións adverbiais e 
relaciona a súa presenza 
coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 e  B3.9. Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía 
dos pronomes.  

 B3.9. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 
categoría gramatical dos 
pronomes e explicar os seus 
usos e valores nos textos. 

 LGB3.9.1. Identifica e explica 
os usos e valores dos 
pronomes e relaciona a súa 
presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros 
compoñentes. 

 Identifica e explica os usos 
e valores dos pronomes e 
relaciona a súa presenza 
coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual. 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 b 

 e 

 h 

 B3.10. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos 

elementos transversais e 

nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 B3.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 

elementos transversais e nos 
que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 LGB3.10.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

   CCL 

 CAA 

 CD 
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 b 

 e 

 B3.11. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

 B3.11. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación 
e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción 
de textos. 

 LGB3.11.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera 
das outras. 

   CCL 

 CAA 

      

 Bloque 4. Lingua e sociedade       

 p  B4.1. Funcións sociais da 
lingua. 

 B4.1. Distinguir as funcións 
sociais da lingua e determinar a 
situación do galego respecto a 
elas. 

 LGB4.1.1. Distingue as 
funcións sociais da lingua e 
determina a situación do 
galego respecto a elas. 

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

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 p  B4.2. Diversidade lingüística 
no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica.  

 B4.3. A lusofonía. 

 B4.4. Multilingüismo e 
plurilingüismo. Lingua 
minoritaria e lingua 
minorizada. Conflito 
lingüístico e diglosia. 
Ecolingüismo. 

 B4.2. Describir a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa 
e na Península Ibérica, 
determinar o papel da lusofonía, 
distinguir conceptos básicos de 
contacto de linguas e describir os 
fundamentos do ecolingüismo. 

 LGB4.2.1. Describe a 
diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 

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

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB4.2.2. Determina o papel 
da lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI e a súa 
importancia cultural e 
económica desde a 
perspectiva galega. 

 Determina o papel da 
lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI e a 
súa importancia cultural e 
económica desde a 
perspectiva galega 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB4.2.3. Diferencia e explica 
os conceptos de 
multilingüismo, plurilingüismo, 
lingua minoritaria e lingua 
minorizada, conflito lingüístico 
e diglosia e describe os 
fundamentos do ecolingüismo. 

 Diferencia e explica os 
conceptos de 
multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua 
minoritaria e lingua 
minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia e 
describe os fundamentos 
do ecolingüismo. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 p  B4.5. Historia da lingua: do 
latín ao galego; situación 
lingüística da Península 

 B4.3. Describir a historia da 
lingua do latín ao galego e 
distinguir os elementos 

 LGB4.3.1. Describe a 
romanización e o nacemento 
das linguas romances. 

 Describe a romanización e 
o nacemento das linguas 
romances. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 



 

 
125 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

antes da romanización; 
substrato e o estrato latino 
(principais evolucións 
fonéticas do latín ao galego). 
A Romanización e o 
nacemento das linguas 
romances; o superestrato. 

constitutivos deste.  LGB4.3.2. Identifica e describe 
os diferentes elementos 
constitutivos do galego ao 
longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato). 

 Identifica e describe os 
diferentes elementos 
constitutivos do galego ao 
longo da historia 
(substrato, estrato e 
superestrato). 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 B4.4. Recoñecer os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e citar exemplos, así 
como distinguir as familias 
léxicas irregulares e utilizalas 
correctamente. 

 LGB4.4.1. Recoñece os 
cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e cita 
algún exemplo. 

 Recoñece os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e cita algún 
exemplo. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB4.4.2. Distingue as familias 
léxicas irregulares e utilízaas 
correctamente. 

 Distingue as familias 
léxicas irregulares e 
utilízaas correctamente. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 B4.5. Identificar e describir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo, o 
seu contexto e identificalo en 
textos. 

 LGB4.5.1. Identifica e describe 
as características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

 Identifica e describe as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
antigo. 

 CCL 

 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 LGB4.5.2. Describe o contexto 
histórico e cultural do galego 
antigo así como a súa 
situación sociolingüística. 

 Describe o contexto 
histórico-cultural do 
galego antigo así como a 
súa situación 
sociolingüística. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

  Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB4.5.3. Identifica o galego 
antigo en documentos non 
literarios e literarios. 

 Identifica o galego antigo 
en documentos non 
literarios e literarios. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 p  B4.8. Historia da lingua: 
galego medio; 
dialectalización da lingua 
(séculos XVI, XVII e XVIII); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 
características lingüísticas. 

 B4.6. Distinguir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII), 
describir o seu contexto e 
identificalo en textos. 

 LGB4.6.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII), 
describe o seu contexto e 
identifícao en textos. 

 Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
medio (ss. XVI, XVII e 
XVIII), e identifícao en 
textos. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 Describe o contexto 
histórico e cultural do 
galego medio e a súa 
situación sociolingüística. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 LGB4.6.3. Analiza a 
repercusión desta etapa de 
dialectalización da lingua no 
desenvolvemento posterior do 
galego. 

 Analiza a repercusión 
desta etapa de 
dialectalización da lingua 
no desenvolvemento 
posterior do galego. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB4.6.4. Identifica o galego 
medio en documentos non 
literarios e literarios. 

 Identifica o galego medio 
en documentos non 
literarios e literarios. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 p  B4.9. Historia da lingua: 
galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 
características lingüísticas. 

 B4.7. Distinguir as características 

lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916), describir o seu 
contexto e identificalo en textos, 
elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e 
analicen textos anteriores a 1916. 

 LGB4.7.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX 
ata 1916). 

 Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 Describe o contexto 
histórico e cultural do 
galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916) e a  
situación sociolingüística. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 LGB4.7.3. Analiza a 
repercusión da etapa de 
nacemento do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) 
no desenvolvemento posterior 
da lingua. 

 Analiza a repercusión da 
etapa de nacemento do 
galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior 
da lingua. 

 CCL 

 CSC 

 CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

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

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB4.7.5. Elabora traballos de 
xeito individual e/ou en grupo 
nos que se describen e 
analizan textos anteriores a 
1916. 

   CCL       
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 Bloque 5. A literatura.       

 e 

 n 

 B5.1. Definición dos 
conceptos "literatura" e 
"texto literario", 
caracterización dos 
diferentes xéneros e análise 
dos seus principais recursos 
formais e descrición da 
cronoloxía xeral da historia 
da literatura galega. 

 B5.1. Definir "literatura" e "texto 
literario", caracterizar os 
diferentes xéneros e analizar os 
seus principais recursos formais 
e describir a cronoloxía xeral da 
historia da literatura galega. 

 LGB5.1.1. Define "literatura" e 
"texto literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os 
seus principais recursos 
formais e describe a cronoloxía 
xeral da historia da literatura 
galega. 

 Define "literatura" e "texto 
literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e 
analiza os seus principais 
recursos formais e 
describe a cronoloxía xeral 
da historia da literatura 
galega. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

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

 

 

 CCL       
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 LGB5.1.3. Adscribe á súa 
época autores/as e textos 
destacados da historia da 
literatura galega. 

 Adscribe á súa época 
autores/as e textos 
destacados da historia da 
literatura galega. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 e 

 n 

 B5.2. Definición de "literatura 
galega de tradición oral" e as 
súas principais concrecións 
xenéricas, relación histórica 
da súa vitalidade e mais das 
principais manifestacións e 
compilacións realizadas nos 
diferentes períodos 
históricos ata a actualidade. 

 B5.2. Definir "literatura galega de 
tradición oral" e as súas 
principais concrecións xenéricas, 
historiar a súa vitalidade e mais 
as principais manifestacións e 
compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata a 
actualidade. 

 LGB5.2.1. Define "literatura 
galega de tradición oral" e as 
súas principais concrecións 
xenéricas, concreta a historia 
da súa vitalidade e mais as 
principais manifestacións e 
compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata a 
actualidade. 

 . Define "literatura galega 
de tradición oral" e as 
súas principais 
concrecións xenéricas. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 LGB5.2.2. Le e comenta textos 
dos diferentes xéneros da 
literatura galega de tradición 
oral e identifica os seus 
principais trazos formais, 
estruturais e temáticos. 

 Le e comenta textos dos 
diferentes xéneros da 
literatura galega de 
tradición oral e identifica 
os seus principais trazos 
formais, estruturais e 
temáticos. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 e 

 n 

 B5.3. A literatura medieval: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística das súas 
orixes, definición das 
características principais e 
análise da lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo e 
de escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e 
a prosa medieval. 

 B5.3. Identificar, analizar e 
describir a literatura medieval: 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas 
orixes, definir as características 
principais e analizar a lírica 
profana (cantiga de amor, de 
amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval. 

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e 
describe a literatura medieval: 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas 
orixes, define as 
características principais e 
analiza a lírica profana (cantiga 
de amor, de amigo e de 
escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e a 
prosa medieval. 

 Identifica e describe a 
literatura medieval: 
contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente as 
súas orixes, define as 
características principais e 
analiza a lírica profana 
(cantiga de amor, de 
amigo e de escarnio), a 
lírica relixiosa (cantigas de 
Santa María) e a prosa 
medieval. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 e 

 d 

 n 

 B5.4. Lectura de textos 
significativos da literatura 
medieval, identificación das 
súas características 
temáticas e formais e 
relación destas co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

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

 LGB5.4.1. Le e comenta textos 
representativos da literatura 
medieval, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

   Comenta textos  

   da literatura medieval, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente 
e relaciónaos  co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 

 e 

 n 

 B5.5. A literatura do galego 
medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII): contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística da 
produción desta etapa, e 
descrición e análise das 
obras e os/as autores/as 
principais. 

 B5.5. Identificar, analizar e 
describir a literatura do galego 
medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII): contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción desta etapa, e 
describir e analizar as obras e 
os/as autores/as principais. 

 LGB5.5.1. Identifica, analiza e 
describe a literatura do galego 
medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII): contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción desta etapa, e 
describe e analiza as obras e 
os/as autores/as principais. 

 Identifica, analiza e 
describe a literatura do 
galego medio (séculos 
XVI, XVII e XVIII): 
contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción desta etapa, e 
describe e analiza as 
obras e os/as autores/as 
principais 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

 Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 e 

 d 

 n 

 B5.6. Lectura de textos 
significativos da literatura do 
galego medio, identificación 
das súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 B5.6. Ler textos significativos da 
literatura do galego medio, 
identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que 
pertencen. 

 LGB5.6.1. Le e comenta textos 
representativos da literatura do 
galego medio, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

Le e comenta textos 
representativos da 
literatura do galego medio, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente 
e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 e 

 n 

 B5.7. A literatura do 
Rexurdimento: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística da 
produción do 
Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 
1916 e descrición e análise 
das obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

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

 LGB5.7.1. Identifica, analiza e 
describe a literatura do 
Rexurdimento: contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción do Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento pleno ata 
1916 e describe e analiza as 
obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

 Identifica, analiza e 
describe a literatura do 
Rexurdimento: 
contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción do 
Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 
1916 e describe e analiza 
as obras e os/as 
autores/as principais deste 
período. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao míni cons.estándar Compe 

clave 
El transv Instrumentos de 

avaliación 
Criterios de cualifi 

 e 

 d 

 n 

 B5.8. Lectura de textos 
significativos dos/das 
principais autores/as do 
Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os 
comezos do século XX ata 
1916, identificación das 
súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 B5.8. Ler textos significativos 
dos/das principais autores/as do 
Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os 
comezos do século XX ata 1916, 
identificando as súas 
características temáticas e 
formais e poñelas en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

 LGB5.8.1. Le e comenta textos 
representativos da literatura do 
Rexurdimento (tanto do 
Prerrexurdimento como do 
Rexurdimento pleno e a 
literatura de comezos do 
século XX ata 1916), 
caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 Le e comenta textos 
representativos da 
literatura do Rexurdimento 
(tanto do Prerrexurdimento 
como do Rexurdimento 
pleno e a literatura de 
comezos do século XX ata 
1916), caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 CCL  CL 

 COE 

 Exames 

 Exercicios 

  Actitude 

 80% 

 10% 

  10% 
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2º de bacharelato 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

                                                            Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar       

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 

▪ B1.1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais, audiovisuais e a 
situación en que se desenvolven. 
Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe 
e as súas ideas principais e 
secundarias. 

 

▪ LGB1.1.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias, de calquera texto 
oral, formal ou informal, producido 
na variante estándar ou en 
calquera das variedades 
dialectais. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.1.2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 

Recolle as ideas 
fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas 
conceptuais. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e 
emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta 
natureza.  

Emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta 

natureza. 
 

▪ CAA CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B1.2. Comprensión 
interpretación e valoración de 
textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencia). 

▪ LGB1.2.1. Identifica as ideas 
principais e contidos relevantes 
dunha presentación (charla ou 
conferencia sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo).  

Identifica as ideas 
principais  dunha 
presentación (charla ou 
conferencia sobre temas  
do ámbito educativo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.2.2. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

Recoñece as distintas 
estratexias de organización 
do contido nunha 
exposición oral  propia do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e 
cultural. 

▪ CAA CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.2.3. Escoita de maneira 
activa, toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden da exposición oral. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.3. Comprensión 
interpretación e valoración de 
textos orais procedentes dos 
medios de comunicación 
social (xéneros informativos e 
de opinión, e da publicidade). 

▪ B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais xornalísticos e 
publicitarios.  

▪ LGB1.3.1. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema e 
a estrutura en anuncios sonoros 
e/ou audiovisuais. 

Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o 
tema e a estrutura en 
anuncios sonoros e/ou 
audiovisuais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.3.2. Identifica as 
características propias dos 
principais xéneros informativos e 
de opinión dos medios de 
comunicación social. 

Identifica as características 
propias dos principais 
xéneros informativos e de 
opinión dos medios de 
comunicación social. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ LGB1.3.3. Analiza os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer os destinatarios ou 
destinatarias. 

Analiza os recursos 
verbais e non verbais que 
se empregan na 
publicidade para 
convencer os destinatarios. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.3.4. Analiza de forma crítica 
a forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 

Analiza de forma crítica a 
forma e contido das 
mensaxes publicitarias e 
evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

▪ CAA 

▪ CCL 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.4. Desenvolvemento das 
habilidades de escoita activa, 
cunha actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

▪ B1.4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a 
cohesión e a claridade expositiva, 
así como as normas de cortesía, 
nas intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

▪ LGB1.4.1. Identifica os recursos 
que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 

Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 

discurso. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.4.2. Coñece e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral e respecta as 
opinións alleas. 

Coñece e aplica as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 

▪ CSC 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.4.3. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar 
en público. 

Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume), a 
linguaxe corporal 
adecuada (mirada e 
posición do corpo), e  o 
autocontrol das emocións 
ao falar en público. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.5. Produción 
(planificación e execución de 
textos orais relacionados con 
algún contido do currículo ou 

▪ B1.5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade adecuadas á 

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

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

▪ CAA 

▪ CCL 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 



 

 
139 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

tema de actualidade) 
adecuada á situación 
comunicativa, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC, así como de 
elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar 
en público. 

situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, 
coa axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar en 
público. 

▪ LGB1.5.2. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 

 ▪ CAA    

▪ LGB1.5.3. Presenta os contidos 
de forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical, cínguese 
ao tema e non divaga. 

Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e 
con corrección gramatical. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.5.4. Emprega 
axeitadamente os elementos 
prosódicos (entoación e 
pronuncia axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición do 
corpo) así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

   

▪ LGB1.5.5. Exprésase con 

facilidade e recorre a paráfrases 
ou circunloquios cando non 
encontra a expresión precisa. 

Exprésase con facilidade. ▪ CCL 

▪ CSIE
E 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.5.6. Utiliza o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 

Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 

▪  CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.5.7. Tenta buscar a 
complicidade do público e 
demostra seguridade ao 
responder as preguntas do 
auditorio. 

 ▪ CSIE
E 

   



 

 
140 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ LGB1.5.8. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 ▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

   

▪ e ▪ B1.6. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ B1.6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

▪ LGB1.6.1. Produce textos orais, 
en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 

cohesión e corrección. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.6.2. Participa con fluidez 
nas intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

Participa con fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando 
as regras morfosintácticas 
como l a colocación do 
pronome átono,  a fonética 
galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.6.3. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

Emprega o infinitivo 
conxugado e a fraseoloxía 
adecuada. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

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

Emprega un léxico rico 

e variado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ B1.7. Exposición oral de 
textos expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

▪ B1.7. Expor oralmente, con rigor e 
claridade, un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 

▪ LGB1.7.1. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical e fonética. 

 ▪ CCL    

▪ LGB1.7.2. Emprega léxico preciso 
e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 

 ▪ CCL    

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.8. Participación activa e 
argumentada en debates nos que 

se expresen opinións acerca dun 

tema de actualidade. 

▪ B1.8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 

▪ LGB1.8.1. Desenvolve 
argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das 
persoas interlocutoras. 

Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.8.2. Aplica as normas que 
rexen a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

Aplica as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral, 
respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ m 

▪ B1.9. Participación en 
interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes rexistros. 

▪ B1.9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese persoal, 
ou social ou asuntos da vida 
cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 

▪ LGB1.9.1. Desenvólvese con 
eficacia en situacións que xorden 
na vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa en 
conversas informais. 

Participa en conversas 
informais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da 
expresión oral e 
recoñecemento en 
exposicións orais propias e 
alleas das dificultades 
expresivas. 

▪ B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer, en 
exposicións orais propias e alleas, 
as dificultades expresivas. 

▪ LGB1.10.1. Recoñece en 
exposicións propias e alleas as 
dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
e entoación inadecuada), e 
identifica interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 

Recoñece en 

exposicións propias e 

alleas as dificultades 

expresivas 
(incoherencias, 

repeticións, 

ambigüidades, mal uso 

dos rexistros,  pobreza 
léxica, fonética e 

entoación inadecuada), e 

identifica interferencias 

lingüísticas e 
desviacións da norma. 

▪ CAA 

▪ CCL 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.10.2. Deseña estratexias 
para mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 

 ▪ CAA    

▪ e ▪ B1.11. Participación nas 
producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela.  

▪ B1.11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valorar esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

▪ LGB1.11.1. Recoñece a emisión 
dunha pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción 
oral allea e produce discursos 
orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da lingua 
galega.  

Respecta as regras 
prosódicas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.11.2. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu 
contexto. 

Usa  a variante dialectal 
propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir      

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.1. Comprensión e 
produción de textos propios 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial con axuda de 
estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos 
e pragmáticos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

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

Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 

▪ CCL 

▪ CCA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido 
global e identifica a intención 
comunicativa do emisor en textos 
expositivos e argumentativos de 
distintos ámbitos. 

Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.1.3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos de 
distintos ámbitos. 

Diferencia as ideas 
principais e as secundarias 
e sintetiza o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

   

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.2. Planificación, produción 
e revisión de textos de 
distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás 

▪ B2.2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 

▪ LGB2.2.1. Planifica os seus 
traballos seguindo unha orde 
predefinida e revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción final. 

Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción final dun 
traballo. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben 
presentados. 

gramatical e boa presentación. ▪ LGB2.2.2. Produce textos propios 
de distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, organizando os 
enunciados en secuencias lineais 
e ben cohesionadas. 

 ▪ CCL 

▪ CSC 

   

▪ b 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.3. Produción de traballos 
educativos individuais e en 
grupo sobre temas polémicos 
do currículo ou da 
actualidade social, científica e 
cultural. 

▪ B2.3. Realizar traballos 
educativos individuais ou en grupo 
sobre temas controvertidos do 
currículo ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 

▪ LGB2.3.1. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

 ▪ CCL    

▪ LGB2.3.2. Adecúa a súa 
expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo e 
xénero textual) e emprega os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 

Adecúa a súa expresión ás 
condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.3.3. Emprega léxico preciso 
e evita o uso de coloquialismos ou 
palabras comodín. 

Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.3.4. Organiza os contidos 
dos seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 

Defende a súa opinión con 
argumentos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 



 

 
145 

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.4. Análise e comentario 
de textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

▪ B2.4. Analizar e comentar textos 
argumentativos e expositivos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

▪ LGB2.4.1. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-textuais 
de textos expositivos e 
argumentativos. 

Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.4.2. Recoñece e explica a 
función no texto dos distintos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 

Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos 
de cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.5. Busca e selección de 
información procedente de 
fontes bibliográficas e dixitais 
e posterior organización e 
revisión das producións cos 
recursos que ofrecen as TIC. 

▪ B2.5. Extraer información de 
fontes bibliográficas e dixitais e 
utilizar as TIC ao longo de todo o 
proceso de escritura, desde a 
planificación, organización e 
produción do texto á súa revisión 
e corrección final. 

▪ LGB2.5.1. Consulta información 
en fontes bibliográficas e dixitais e 
compila os datos máis relevantes 
en fichas-resumo. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

   

▪ LGB2.5.2. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de cita, 
notas a pé de páxina, bibliografía. 

Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos 
de cita, notas a pé de 
páxina, bibliografía. 

▪ CCL 

▪ CD 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB2.5.3. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 

 ▪ CCL 

▪ CD 

   

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.6. Descrición das 
propiedades do texto e 
análise, nas producións 

▪ B2.6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os procedementos 
lingüísticos básicos de 

▪ LGB2.6.1. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-semánticos. 

Recoñece, describe e 
utiliza recursos de 
cohesión gramaticais e 
léxico-semánticos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

propias e alleas, dos 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión. 

adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias 
e alleas. 

▪ LGB2.6.2. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua        

▪ e ▪ B3.1. Pronuncia correcta dos 
fonemas propios do galego e 
das transformacións 
fonéticas que se dan nas 
palabras ao longo da cadea 
falada. 

▪ 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. 

▪ LGB3.1.1. Define e identifica os 
fonemas vocálicos e 
consonánticos da lingua galega. 

Define e identifica os 
fonemas vocálicos e 
consonánticos da lingua 
galega 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCE
C 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB3.1.2. Valora as normas 
fonéticas como medio para 
facilitar a comunicación eficaz. 

Valora as normas fonéticas 
como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 

▪ CCL 

▪ CCE
C 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.2. Coñecemento e 
explicación das variedades 
dialectais de Galicia. 

▪ B3.2. Coñecer as variedades 
dialectais, recoñecer e explicar os 
seus trazos característicos en 
manifestacións orais e escritas e 
valorar a diversidade lingüística 
como parte do patrimonio cultural. 

▪ LGB3.2.1. Explica as principais 
variedades dialectais e valora a 
diversidade lingüística como parte 
de noso patrimonio cultural. 

Explica as principais 
variedades dialectais e 
valora a diversidade 
lingüística como parte de 
noso patrimonio cultural. 

▪ CCL 

▪ CCE
C 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e ▪ B3.3. Análise e explicación 
do léxico e dos seus 
procedementos de formación. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar o 
proceso de formación das 
palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos para a 
mellora, comprensión e 
enriquecemento do vocabulario 
activo. 

▪ LGB3.3.1. Explica os 
procedementos de formación das 
palabras.  

Explica os procedementos 
de formación das palabras. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB3.3.2. Recoñece e explica os 
tipos de morfemas así como a 
análise morfolóxica. 

Recoñece e explica os 
tipos de morfemas así 
como a análise 
morfolóxica. 

▪ CAA CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB3.3.3. Recoñece, analiza e 
explica a estrutura morfolóxica. 

Recoñece, analiza e 
explica a estrutura 
morfolóxica. 

▪ CAA CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ e ▪ B3.4. Observación, reflexión 
e explicación das unidades e 
funcións sintácticas. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e 
explicar as distintas unidades e 
función sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de textos. 

▪ LGB3.4.1. Recoñece as 
diferentes estruturas sintácticas, 
explica as relacións que se 
establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada. 

Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas, 
explica as relacións que se 
establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada 

▪ CAA CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e ▪ B3.5. Reflexión e explicación 
das relacións e unidades 
semánticas. 

▪ B3.5. Reflexionar e explicar as 
relacións e unidades semánticas. 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica as 
relacións e unidades semánticas. 

Identifica e explica as 
relacións e unidades 
semánticas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.6. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 
eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.6. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que 
se eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

▪ LGB3.6.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

   

▪ b 

▪ e 

▪ B3.7. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

▪ B3.7. Reflexionar sobre o sistema 
e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción 
de textos. 

▪ LGB3.7.1. 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. 

 ▪ CCL 

▪ CAA 

   

 Bloque 4. Lingua e sociedade      
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ p ▪ B4.1. Estereotipos e 
prexuízos lingüísticos: a súa 
repercusión nos usos.  

▪ B4.2. Elaboración de 
traballos individuais e/ou en 
grupo nos que se describan e 
analicen cuestións 
sociolingüísticas. 

▪ B4.1. Recoñecer os estereotipos 
e prexuízos lingüísticos, 
determinar a súa repercusión nos 
usos e elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos que 
se describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas. 

▪ LGB4.1.1. Recoñece os 
estereotipos e prexuízos 
lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos.  

Recoñece os estereotipos 
e prexuízos lingüísticos e 
determina a súa 
repercusión nos usos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.1.2. Elabora traballos de 
xeito individual e/ou en grupo nos 
que se describen e analizan 
cuestións sociolingüísticas. 

Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo 
nos que se describen e 
analizan cuestións 
sociolingüísticas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ h 

▪ p 

▪ B4.3. Construción da variante 
estándar da lingua galega.  

▪ B4.4. Interferencias 
lingüísticas: castelanismos. 

▪ 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. 

▪ LGB4.2.1. Describe e interpreta o 
proceso de construción da 
variante estándar da lingua 
galega. 

 ▪ CCL    

▪ LGB4.2.2. Recoñece as 
interferencias lingüísticas no 
galego, con especial atención aos 
castelanismos e desenvolve un 
discurso propio libre destes 
elementos. 

Recoñece as interferencias 
lingüísticas no galego, con 
especial atención aos 
castellanismos. 

▪ CCL 

▪ CCE
C 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ p ▪ B4.5. Historia da lingua: 
galego moderno (desde 1916 
ata 1978); contexto histórico 
e cultural; situación 
sociolingüística e 
características lingüísticas. 

▪ B4.3. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno desde 1916 ata 
1978, describir o seu contexto e 
identificalo en textos. 

▪ LGB4.3.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno 
(desde 1916 ata 1978). 

Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 
1978). 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.3.2. Describe o contexto 
histórico e cultural do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978), 
así como a súa situación 
sociolingüística. 

Describe o contexto 
histórico e cultural do 
galego moderno (desde 
1916 ata 1978), así como a 
súa situación 
sociolingüística. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ LGB4.3.3. Diferencia e describe 
as etapas que podemos 
establecer entre 1916 e 1978 
desde o punto de vista 
sociolingüístico. 

Diferencia e describe as 
etapas que podemos 
establecer entre 1916 e 
1978 desde o punto de 
vista sociolingüístico. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.3.4. Analiza a importancia 
da etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior da 
lingua. 

Analiza a importancia da 
etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior 
da lingua. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.3.5. Identifica o galego 
moderno (desde 1916 ata 1978) 
en documentos non literarios e 
literarios. 

 ▪ CCL    

▪ p ▪ B4.6. Historia da lingua: 
galego moderno (desde 1978 
ata a actualidade); contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística; situación 
legal e características 
lingüísticas. 

▪ B4.4. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno desde 1978 ata a 
actualidade e identificalo en 
textos, describir o seu contexto e 
a situación legal, recoñecelo 
como unha lingua en vías de 
normalización e elaborar traballos 
sobre a historia da lingua. 

▪ LGB4.4.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno 
(desde 1978 ata a actualidade). 

Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 ata 
a actualidade). 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.4.2. Describe o contexto 
histórico e cultural do galego 
moderno desde 1978 ata a 
actualidade, así como a súa 
situación sociolingüística. 

Describe o contexto 
histórico e cultural do 
galego moderno desde 
1978 ata a actualidade, así 
como a súa situación 
sociolingüística 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.4.3. Analiza a importancia 
da etapa desde 1978 ata a 
actualidade no desenvolvemento 
do galego. 

Analiza a importancia da 
etapa desde 1978 ata a 
actualidade no 
desenvolvemento do 
galego. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ LGB4.4.4. Recoñece o galego 
como unha lingua en vías de 
normalización e sinala as súas 
fortalezas e debilidades. 

Recoñece o galego como 
unha lingua en vías de 
normalización e sinala as 
súas fortalezas e 
debilidades. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB4.4.5. Sinala as principais 
características lingüísticas en 
documentos non literarios e 
literarios desde 1978 ata a 
actualidade. 

 ▪ CCL   

 
 

▪ p ▪ B4.7. Elaboración dunha 
descrición esquemática na 
que se detallen as diferentes 
etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 

▪ B4.5. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se detallen 
as diferentes etapas da historia da 
lingua galega e as súas principais 
características. 

▪ LGB4.5.1. Elabora unha 
descrición esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas da 
historia da lingua galega e as 
súas principais características. 

Elabora unha descrición 
esquemática na que se 
detallen as diferentes 
etapas da historia da 
lingua galega e as súas 
principais características. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ p ▪ B4.8. A evolución da 
conciencia lingüística. 

▪ B4.6. Analizar e interpretar a 
evolución da conciencia 
lingüística na historia da lingua 
galega. 

▪ LGB4.6.1. Analiza e interpreta a 
evolución da conciencia 
lingüística na historia da lingua 
galega. 

Analiza e interpreta a 
evolución da conciencia 
lingüística na historia da 
lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

 Bloque 5. Educación literaria       

▪ e 

▪ n 

▪ B5.1. Literatura galega de 
1916 a 1936: 

– Poesía: autores/as de 
Vangarda e outros/as 

▪ B5.1. Identificar, analizar e 
describir a literatura galega de 
1916 a 1936: 

– Poesía: autores/as de Vangarda e 

▪ LGB5.1.1. Identifica, analiza e 
describe a poesía galega de 1916 
a 1936: autores/as de Vangarda e 
outros/as autores/as. 

Identifica, analiza e 
describe a poesía galega 
de 1916 a 1936: autores/as 
de Vangarda e outros/as 
autores/as. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

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. 

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. 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ LGB5.1.3. Identifica, analiza e 
describe o teatro galego de 1916 
a 1936: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e Grupo 
Nós. 

Identifica, analiza e 
describe o teatro galego de 
1916 a 1936: autores/as 
das Irmandades, 
Vangardas e Grupo Nós. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e 

▪ d 

▪ n 

▪ B5.2. Lectura e comentario de 
textos significativos da 
literatura galega de 1916 a 
1936, identificación das súas 
características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

▪ 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 sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ 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 
sociohistórico e sociolingüístico. 

Le e comenta textos 
representativos do teatro 
galego de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente 
e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e 

▪ n 

▪ B5.3. Literatura galega entre 
1936 e 1975: 

– Poesía: produción bélica e 

autores/as do exilio. A 
Xeración de 1936, a 

Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas 

Minervais. 

– Prosa: produción bélica e 
autores/as do exilio. Os 

renovadores da prosa: Ánxel 
Fole, Eduardo Blanco-Amor, 

Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa 

Galega. Autores/as dos 
primeiros 70. 

– Teatro: o teatro do exilio, a 

Xeración dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia. 

▪ B5.3. Identificar, analizar e 
describir a literatura galega entre 
1936 e 1975: 

– Poesía: produción bélica e 
autores/as do exilio. A Xeración de 

1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais. 

– Prosa: produción bélica e 

autores/as do exilio. Os 
renovadores da prosa: Ánxel Fole,  

Eduardo Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A 

Nova Narrativa Galega. Autores/as 
dos primeiros 70. 

– Teatro: o teatro do exilio, a  

Xeración dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia. 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ 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. 

Identifica, analiza e 
describe o teatro galego 
entre 1936 e 1975: teatro 
do exilio, a Xeración dos 
50 e o Grupo de 
Ribadavia. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e 

▪ d 

▪ n 

▪ B5.4. Lectura e comentario de 
textos significativos da 
literatura galega de 1936 a 
1975, identificación das súas 
características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

▪ B5.4. Ler e comentar textos 
significativos da literatura galega 
de 1936 a 1975, 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 poesía galega 
de 1936 a 1975, caracterízaos 
formal, estrutural e tematicamente 
e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

▪ e 

▪ n 

▪ B5.5. Literatura galega de 
1975 ata a actualidade: 

– Poesía: temas, xéneros e 

subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as 

dos 80, os 90 e o novo século. 

– Prosa: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as 
dos 80, os 90 e o novo século. 

– Teatro: temas, xéneros e 

subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as 

dos 80, os 90 e o novo século. 

▪ B5.5. Identificar, analizar e 
describir a literatura galega de 
1975 ata a actualidade: 

– Poesía: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das 

principais autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

– Prosa: temas, xéneros e 

subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 

e o novo século. 

– Teatro: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das 

principais autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e 

▪ d 

▪ n 

▪ B5.6. Lectura e comentario de 
textos significativos da 
literatura galega de 1975 á 
actualidade, identificación 
das súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e 

▪ B5.6. Ler e comentar textos 
significativos da literatura galega 
de 1975 á actualidade identificar 
as súas características temáticas 
e formais e poñelas en relación 
co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

▪ LGB5.6.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega 
de 1975 á actualidade, 
caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 
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Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución 
de estándares 

Compet 
clave 

El.emen 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

crite cualific 

sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ 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. 

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. 

▪ CCL CL 
COE 

Exames 
Exercicios 
Actitude 

80% 
10% 
10% 

▪ e 

▪ n 

▪ B5.7. Análise e comentario, a 
través de probas escritas ou 
traballos, cando menos dunha 
obra completa de cada un 
dos períodos literarios 
referidos. 

▪ B5.7. Analizar e comentar, a 
través de probas escritas ou 
traballos, cando menos unha obra 
completa de cada un dos 
períodos literarios referidos. 

▪ 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. 

 ▪ CCL    
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