
MODIFICACIÍN PROGRAMACIÓN 4º ESO
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA.

PROFESORA: EMMA ABELLA CRUZ.

1.- TEMPORALIZACIÓN E VINCULACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN DE CADA UN, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Esta modificación curricular está deseñada para o seu desenvolvemento en dúas liñas distintas segundo o alumnado precise ou non 
mecanismos de recuperación para acadar con éxito os obxectivos mínimos deseñados na programación presentada ao inicio de curso e ata a
data do inicio do confinamento.
O confinamento e a diversidade de situacións académicas e persoais do alumnado obrigan a ofrecer un xeito flexible de aprendizaxe e 
avaliación, tal como explico no seguinte apartado.
Os contidos mínimos, criterios de avaliación, etc establecidos para o repaso e recuperación das dúas anteriores avaliacións correspóndense 
cos que establece a programación inicial previa. Aqueles que corresponden á 3ª avaliación están marcados nas táboas cunha cruz vermella.
OS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EXPLÍCANSE A CANDA OS PROCEDEMENTOS.

2.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
Tendo en conta as circunstancias, é máis importante ca nunca insistir no obxectivo de que aprendan a aprender e acaden, coa axuda

da profesora, a autonomía precisa para superar con éxito esta etapa. 
Todo o meu alumnado, de todos os cursos, con máis ou menos medios e tecnoloxiía, ten a posibilidade de conectarse, e ademais,

como explico no apartado correspondente, estou ao seu dispór case as 24 horas do día por whatsapp (mensaxes e videochamadas), teléfono,
correo electrónico e webex, e mesmo lles axudo con cuestións técnicas e de programas word usando Anydesk. 
Tamén lles axudei de xeito individual, a petición e informando previamente a todos os grupos, para realizaren con éxito a inscrición na
plataforma GaliciaLe e mais a instalación da app “Digital Editions” para poderen ler calquera libro da mesma a través dos seus smarphones,
tabletas ou ordenadores.
Así pois, establezo  dous ritmos de traballo diferenciados:
a) O primeiro, para as persoas que precisan recuperar algunha das dúas avaliacións anteriores ao confinamento. Nese caso, os contidos, 
estándares de aprendizaxe e o grao mínimo de consecución corresponden aos que aparecen na programación inicial de 2º ESO.
b) O segundo, para o alumnado que acadou con éxito os obxectivos das dúas avaliacións anteriores ao confinamento, para os que se sinalan
nas táboas a seguir CUNHA CRUZ VERMELLA aqueles contidos, estándares e graos mínimos de consecución para os que se deseñaran 
tarefas e probas que se cualificarán e servirán para dous obxectivos: por unha banda, ampliaren as destrezas adquiridas nas dúas primeiras 
avaliacións, e pola outra, adquiriren coñecementos e procedementos asignados  á terceira avaliación que faciliten a súa formación e a súa 
cualificación final. Este alumnado, na medida do posible e do seu ritmo, realizará actividades de repaso das citadas no apartado anterior (así 
o pediron incluso algúnhas persoas, expresamente).

3.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN



2º de ESO:

A) Das dúas primeiras avaliacións:

A1.-  Para quen aprobou todo: os procedementos de avaliación son aqueles que están sinalados na programación entregada a priniucipios 
deste curso para cada unha delas, con excepción do libro de lecura, polas dificultades tecnolóxicas dunha parte do alumnado e mais para 
non os sobrecargar..

A2.- Para quen ten algunha das dúas avaliacións suspensas:
-Tarefas de repaso dos diferentes contidos mínimos sinalados na programación inicial: 40%
-Libro de lectura obrigatorio. Para quen non o lese: videoconferencia por whatsapp ou webex (o que lles veña mellor) e mais un 

pequeño resumo colgado na aula virtual (10%)
-Probas na aula virtual: (50%)

B) Do terceiro trimestre:

ENTREGAS NA A.V.(50%) PROBAS ON LINE NA A.V.(50%)
3º TRIMESTRE A media das entregas cualificadas. Dúas probas on line tipo test ampliado,

é dicir, con pequenas preguntas tamén
de desenvolver, que incluirán  os

estándares mínimos. 
 

Para calcular a nota final (ordinaria) aplicarase a opción que máis beneficie ao alumnado entre as seguintes:

50% da  nota da 1ª avaliación + 50% da nota da segunda avaliación.

40% da nota da 1ª avaliación + 40% da nota da 2ª avaliación + 20% da nota do terceiro trimestre.

Por norma xeral redondearase ao enteiro máis próximo. Con todo, o redondeo ao enteiro superior só se realizará se o alumno amosou
intención de esforzo a pesar das dificultades. No caso contrario o redondeo realizarase ao enteiro inferior.



ALUMNADO PENDENTE

Criterios de avaliación, procedementos e instrumentos: 
Incluiranse os estándares mínimos e procedementos da progranación previa, que establecía dúas probas ao longo do ano coa metade dos 
contidos mínimos cada unha. O alumnado que non supere a primeira proba, deberá realizar unha proba final, mentres que quen aprobe a 
primeira parte só deberá superar a segunda, se así o desexa.
O alumnado recibiu materiais para o repaso destes contidos e procedementos.
O exame realizarase a través dunha plataforma audiovisual (webex, por exemplo), de xeito oral, para os contidos máis teóricos, e tamén 
mediante unha proba test que incluíra a creación dun texto escrito para a valoración das habilidades textuais. A proba por videoconferencia 
será, polo tanto, individual, previo horario acordado e infomado con suficiente antelación e adaptado ao horario de traballo do alumnado.
O aprobado acadarase cunha nota no exame de 5. 
SETEMBRO
Se as autoridades o permiten realizarase un exame presencial de setembro cos mesmos parámetros cós do exame final de xuño.
Se for preciso, polas circunstancias sanitarias, realizarase unha proba do memso tipo ca a de xuño.



4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
A) Hai dúas canles fundamentais para a información:
-A AULA VIRTUAL, onde colga todo o que interesa academicamente ao alumnado. Por motivos operativos está organizada agira mesmo
nomeando o título de cada apartado coa semana correspondente (“Semana do.. ao... de maio”), de maneira que lles é fácil non perderse.
Desde os foros tamén pdoen facer consultas de calquera tipo.
-O WHATSAPP. Antes do confinamento de desde hai varios anos teño creado un grupo de whatsapp coas familias de cada alumno ou alumna,
con solicitude inidvidual previa para respectar a leid e protecciñon de datos, cunhas normas presentadas no inicio do curso para que o grupo
sexa eficaz. Mediante este mecanismo, aas fmailias poden consuktarme dúbidas e mesmo fixar chamadas ou videochamadas fóra dos seus
horarios laborais (e dos meus), e deste xeito resiolver pequenos problemas, facer un seguimento do labor dos seus fillos e ter información
inmediata. 
Tamén previo permiso das familias, existen grupos de whatsapp co meu alumnado para que poidan, individual ou colectivamente, resolver
dúbidas  a  medida  que van  realizando as  tarefas.  Dous  grupos  preferiron  establecer  unha  “alumna ponte”  e  recibir  a  travñes  dela  a
información no grupo do alumnado que teñen entre eles.
-TELÉFONO: Como todas as familias teñen o meu teléfono e todo o alumnado tamén, a comunicación é enormemente fluída.
-CORREO ELECTRÓNICO: Ferramenta que pode usarse segundo as miñas necesidades e as súas.
-WEBEX: De vez en cando realízanse videoconferencias para aclarar dúbidas, facer un seguimento de grupo e resolver aquelas dúbidas que
mediante a aula virtual resulte mñási difícil explicar.
-CO  RESTO  DO  PROFESORADO,  TITORES  E  TITORAS:  todo  o  profesaorado  dispón  do  correo  electrónico  do  resto  de  compañeiros  e
compañeiras, e en moitos casos eu dispoño do seu teléfono particular polo  que a comunicación é moi fluída en todo momento, aedmais das
videoconferencias de titoría.
B) Tanto familias como alumnado coñecen o xeito de recuperación das avaliacións supensas deste curso académico, , e toda a información
está colgada na aula virtual con tempo suficiente. O primeiro contacto deste trimestre na aula virtual foi o 16 de marzo, coas primeiras
actividades, e ao momento todas as familias recibiron información no grupo de whatsapp.

C) Puxen en coñecemento das respectivas persoas titoras todas as incidencias de desconexión, problemas técnicos e incidencias académicas
do meu alumnado, e enviei no menor prazo posible información sobre a situación de conectividade e plataformas dispositivos dispoñibles do
meu alumnado á dirección do centro.



Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

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

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

▪ 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. X

▪ 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.

▪

▪ 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.

▪

X

▪ 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.

▪
X

▪ 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).

▪

▪ 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.

▪

▪ 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.

▪

▪ 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.

▪



Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

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

▪ 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.

▪

▪ 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.

▪

▪ 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.

▪ X

▪ 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.

▪

▪ 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. ▪

X

▪ LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se
poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega.

▪

▪ 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. ▪ X

▪ 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 espontáneos adecuados á situación. ▪

X

▪ 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).

▪

▪ LGB1.7.3.  Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións
propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.

▪
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao minimo consecución de estándares

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

▪

▪ 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.

▪

▪ LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan
implícitos prexuízos ou discriminacións.

▪

▪ B1.9.  Coñecemento  e  uso
progresivamente  autónomo  das
estratexias  necesarias  para  a
produción  de  textos  orais,  de
técnicas para aprender a falar en
público e uso das TIC.

▪ B1.9. Realizar exposicións orais planificadas
e claras de traballos e de informacións
de actualidade, coa axuda das TIC.

▪ LGB1.9.1.  Planifica  a produción oral,  estrutura o contido, revisa os
borradores e esquemas.

Planifica, escribe e revisa os borradores e esquemas. ▪

▪ 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.

▪
X

▪ LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. ▪

▪ 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.

▪

▪ LGB1.9.5.  Emprega  as  TIC  para  documentarse  bibliograficamente,
revisar  gramaticalmente  o  texto  e  elaborar  unha  presentación
atractiva e innovadora.

▪

▪ 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.

▪

X

▪ B1.11.  Participación  activa  e
argumentada en debates nos que
se expresen opinións acerca dun

▪ B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que
se  expresen  opinións  acerca  dun  tema

▪ LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de  forma  comprensible  e
convincente  e  comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.

Desenvolve argumentos de forma comprensible e 
convincente.

▪
X



Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

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

tema de actualidade. de actualidade. ▪ 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.

▪
X

▪ 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 .

▪

▪ 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.

▪

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

▪ 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).

▪
X

▪ 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.

▪

X

▪ LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. ▪

▪ LGB2.1.4.  Deduce información global  do texto  a partir  de contidos
explícitos e implícitos.

▪ X

▪ LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto
e incorpóraas ao seu discurso.

▪

▪ B2.2.  Comprensión e interpretación
de  textos  propios  da  vida  cotiá
relacionados  co  ámbito  laboral,

▪ B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos
escritos  propios  da  vida  cotiá
pertencentes  ao  ámbito  laboral,

▪ 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.

▪
X
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administrativo e comercial. administrativo e comercial. ▪ 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).

▪

X

▪ B2.3.  Comprensión e interpretación
de textos relacionados co ámbito
educativo,  tanto  materiais  de
consulta  (dicionarios,  glosarios,
enciclopedias,  etc.),  como  libros
de  texto  e  recursos  de  temas
especializados en internet.

▪ 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
especializados en internet.

▪ 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

▪

X

▪ LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. ▪

▪ 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.

▪ X

▪ LGB2.4.4.2.  Elabora  a  súa  propia  interpretación  a  partir  dos
argumentos expresados nun texto.

▪ X

▪ 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.

▪
X

▪ 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.

▪
X

▪ 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).

▪

▪ LGB2.6.2.  Reflexiona e  ten unha postura  crítica  ante  as  mensaxes
persuasivas que proveñen dos medios de comunicación.

▪

▪ 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. 

▪
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▪ 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.

▪

▪ 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.

▪
X

▪ LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC
para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos.

▪

▪ 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).

▪

▪ LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e
do acto comunicativo.

▪ X

▪ 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.

▪

X

▪ 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. ▪

X

▪ 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. ▪
X

▪ 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.

▪
X

▪ 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.

▪

X
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▪ LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios,
de coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións.

▪

▪ 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).

▪

X

▪ 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.

▪
X

▪ 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

▪
X

▪ LGB2.13.2.  Crea,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  un  texto
argumentativo propio a partir dun tema dado sen documentación
previa.

▪
X

▪ 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.

▪
X

▪ 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.

▪

Bloque 3. Funcionamento da lingua

▪ 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.

▪ X

▪ LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa  fraseoloxía  diversa  da  lingua
galega nas súas producións orais e escritas.

▪
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▪ 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.

▪

▪ 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.

▪

▪ LGB3.3.2.  Crea  palabras  novas  utilizando  os  procedementos  de
creación léxica.

▪

▪ 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.

▪

▪ LGB3.3.4.  Identifica  a  procedencia  grega  ou  latina  de  prefixos  e
sufixos habituais no uso da lingua galega.

▪

▪ 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.

▪

X

▪ 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

▪

X

▪ 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.

▪ X

▪ LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas
e morfolóxicas da lingua galega.

▪

▪ 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.

▪
X

▪ B3.8.  As  principais  regras  de
combinación  impostas  polos

▪ B3.8.  Recoñecer  e  usar  enunciados  e
oracións,  identificando  as  principais

▪ LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o
organiza sintáctica e semanticamente. 

▪ X
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predicados  en  función  dos  seus
argumentos;  estruturas
sintácticas  e  tipos  de  oración
segundo a natureza do predicado.

regras  de  combinación  impostas  polo
verbos.

▪ 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.

▪ X

▪ LGB3.8.3.  Respecta  a  orde  correcta  dos  elementos  da  estrutura
sintáctica galega.

Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura 
sintáctica galega.

▪ X

▪ LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. ▪

▪ LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. ▪ X

▪ 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.

▪

X

▪ B3.10.  Identificación  da  estrutura
dun  texto,  a  construción  dos
parágrafos  e  a  vinculación  e
progresión  temáticas  en  textos
alleos e propios, e elaboración de
textos  de  acordo  con  estes
parámetros. 

▪ B3.10. Identifica adecuadamente en textos
alleos  e  propios  a  estrutura,  a
construción  e  xustificación  dos
parágrafos,  a  vinculación  e  progresión
temáticas,  e  elabora  textos  de  acordo
con estes parámetros.

▪ LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións  propias e
alleas.

Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e 
alleas.

▪ X

▪ 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.

▪ X

▪ LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. ▪ X

▪ LGB3.10.4.  Elabora  textos  cunha  estrutura  apropiada,  divididos  en
parágrafos e empregando os mecanismos de progresión temática.

▪
X

▪ 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.

▪

X

▪ 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.

▪

▪ B3.12.  Adecuación  dos  textos  en
función  do  contexto,  do  tema e

▪ B3.12.  Xustifica  a  adecuación  dos  textos,
en  función  do  contexto,  do  tema e  do

▪ 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.

▪ X
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do tipo de texto. xénero  e  elabora  producións  propias
cunha adecuación apropiada.

▪ LGB3.12.2.  Elabora  producións  lingüísticas  cunha  adecuación
apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual.

▪

▪ 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.

▪

▪ 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.

▪

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

▪ 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  nas  linguas  do
mundo no século XXI.

▪ 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 e describir o papel da lusofonía
nas linguas do mundo no século XXI.

▪ 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.

▪

▪ 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.

▪

X

▪ 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.

▪

▪ LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da
rede  en  portugués  (buscadores,  enciclopedias  e  portais  de
noticias).

▪
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▪ 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.

▪

▪ LGB4.2.2.  Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos  a
situación galega actual.

▪

▪ LGB4.2.3.  Analiza  gráficas  de  distribución  de  linguas  tirando
conclusións  nas  que  incorpora  os  seus  coñecementos
sociolingüísticos.

▪

▪ 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.

▪

▪ LGB4.2.5.  Analiza  as  tendencias  de  evolución  da  lingua  galega  a
partir da situación sociolingüística actual.

▪ X

▪ 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.

▪

▪ LGB4.3.2.  Distingue  normativización  e  normalización  e  explica
axeitadamente cada fenómeno.

Distingue normativización e normalización e explica 
axeitadamente cada fenómeno.

▪

▪ 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.

▪

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e
valora a súa importancia.

▪ X

▪ 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.

▪

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social
da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as
diferentes etapas.

▪ 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.

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da
historia social da lingua galega desde 1916.
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▪ LGB4.4.5.  Interpreta  gráficos,  táboas,  textos  e  información  dos
medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega
desde 1916.

▪ 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.

▪ 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.

▪ LGB4.6.2.  Analiza  a  opinión  propia  sobre  as  linguas,  detecta  os
prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos argumentadamente.

▪ 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. X

▪ LGB4.7.2.  Recoñece  os  trazos  da  variedade  estándar  da  lingua
galega. X

▪ LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora.  Valora a lingua estándar como variedade unificadora. X

▪ 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.

X

▪ LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua
galega e describe o influxo da situación sociolingüística nelas. X

Bloque 5. Educación literaria. 

▪ B5.1.  Identificación  e  comprensión
dos distintos períodos e xeracións

▪ B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos e xeracións da literatura galega

▪  LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura
galega de 1916 ata a actualidade.
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da literatura galega de 1916 ata
a actualidade.

de 1916 ata a actualidade. ▪ 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.

▪ 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.

▪ 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.

▪ 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

▪ 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.

X

▪ 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.

X

▪ 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.

▪ 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. X
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▪ B5.5.  Consulta  de  fontes  de
información  variadas  e  de
recursos  das  TIC  para  a
realización  de  traballos  e  cita
axeitada destes.

▪ 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. X

▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización
de traballos e cita axeitada destes. X

▪ 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.

▪ LGLB5.6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola  escrita  como  instrumento  de
comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos.


