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EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS 

 
 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN 
 

As linguas son instrumentos de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de  coñecemento, de participación cidadá na vida 

social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. Asemade, achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos 

seus patrimonios culturais, favorecendo a competencia plurilingüe eintercultural. 

 
A aprendizaxe lingüística non pode ser un fin en si mesma; unha lingua non se aprende para falar, ler ou escribir sobre ela, senón para falar, ler e escribir 

sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento do outro, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao 

coñecemento. Deste xeito a lingua é non só unha parte importante da cultura senón tamén o medio de acceso ás manifestacións culturais e  o instrumento 

co que a cultura se crea, se interpreta e setransmite. 

 

O ámbito da comunicación, que inclúe os aspectos básicos do currículo das materias lingua galega e literatura, lingua castelá e literatura e lingua 

estranxeira, presenta unha proposta integrada co obxecto de favorecer un tratamento metodolóxico conxunto de orientación comunicativa entre as diversas 

linguas. O obxectivo fundamental é  desenvolver as competencias comunicativas das persoas adultas coa finalidade de posibilitarlles unha inserción activa e 

responsable na sociedade e, asemade, contribuír ao seu desenvolvementopersoal.



 

Neste ámbito preséntase un estudo coordinado das dúas linguas oficiais para conseguir unha competencia plena en ambas as dúas, favorecer unha actitude 

positiva cara a elas, tendo en conta a situación social de minorización social da lingua propia, e economizar esforzos no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
Existe unha serie de contidos que son transferibles entre as materias que integran a ámbito como son os aspectos relacionados coa competencia 

pragmática, a competencia textual, a construción de conceptos sobre o funcionamento das linguas ou o desenvolvemento de actitudes positivas. Cómpre 

non esquecer, porén, a existencia de aspectos específicos de cada unha delas, dado que o obxectivo final é acadar a competencia lingüística do alumnado 

en ambas as dúas. 

 
Os contidos do ámbito da comunicación fan referencia á comprensión, interpretación e expresión da linguaxe verbal; os recursos e as características da 

comunicación oral e escrita en diferentes situacións, con interlocutores e fins diversos; o coñecemento da lingua: normas ortográficas, clases de palabras, 

relacións sintácticas e semánticas, as variedades lingüísticas, os usos discursivos da linguaxe e a tipoloxía textual; os conceptos básicos da sociolingüística 

e o coñecemento da situación sociolingüística de Galicia; as etapas, os autores, obras e xéneros máis  representativos das literaturas galega ecastelá. 

 
O ámbito da comunicación preséntase, en cada un dos módulos, dividido en cinco bloques: 

 
O bloque 1 "Comunicación oral: escoitar e falar" atende ao uso oral das linguas galega e castelá. Nel procúrase que  o alumnado adquira as habilidades 

necesarias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos elaborados de acordo cunha situación comunicativa, e escoitar 

activamente, interpretando de xeito correcto as ideas dosdemais.



 

O bloque 2 "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa quen de entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de 

xéneros diversos, en distintos soportes e formatos, en galego e castelán. 

 
O bloque 3 "Funcionamento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que regulan a comunicación, e afástase da 

pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base para o uso 

correcto da lingua. 

 
O bloque 4 ”Lingua e sociedade” céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, explique e valore o plurilingüísmo como unha situación habitual e 

enriquecedora de todos os individuos. Asemade, incide na  identificación e superación de prexuízos e na pertinencia de que o alumnado recoñeza e 

empregue termos sociolingüísticos precisos e os aplique á situación das linguas enGalicia. 

 
O bloque 5 "Educación literaria" asume o obxectivo de facer do alumnado lectores/as cultos/as e competentes, implicados/as nun proceso de formación 

lectora que continúe ao longo de toda a vida. É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias próximas aos 

seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva, coa de textos literarios e obras completas representativas da literatura en galego e castelán. 

 
A organización e secuenciación dos contidos nos catro módulos realizouse tendo e conta que o currículo vai dirixido  a persoas adultas de características 

diversas. Tivéronse en conta tresprincipios: 

 
- O nivel de dificultade dos mesmos, comezando coa tipoloxía textual que presenta un menor nivel de dificultade ou coa que o alumnado adulto está 

máisfamiliarizado.



 

 

- A integración de contidos relativos aos cinco bloques temáticos. No relativo á educación literaria, a introdución de contidos de historia literaria 

comeza nos módulos tres e catro. Destínase o módulo tres á historia das literaturas galega e castelá ata o século XX e o módulo catro á literatura 

dos séculos XX e XXI, por ser a máis próxima aos gustos do alumnado e a que mellor pode propiciar o desenvolvemento do aprecio pola lectura 

como fonte de coñecemento e pracer. 

- Reiteración en todos os módulos dos contidos que inciden na capacidade de lectura comprensiva e expresión oral e escrita doalumnado. 

 
O ámbito da comunicación participa, como non podía ser doutro xeito, no desenvolvemento das competencias claves de educación secundaria. 

 
- Comunicación lingüística(CCL) 

 
A aprendizaxe das habilidades lingüísticas e comunicativas garanten o manexo efectivo da comunicación no plano persoal, académico, social e profesional. 

O obxectivo último é a comprensión e expresión oral e escrita de diferentes tipos de textos de acordo coa intención e contexto comunicativos. 

 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía(CMCCT) 

 
A linguaxe é, asemade, a base para a comprensión de termos e conceptos técnicos e o instrumento para  desenvolver o razoamento lóxico matemático e o 

pensamentocientífico.



 

- Competencia dixital(CD) 
 

A formación neste ámbito proporciona coñecementos sobre a linguaxe dixital básica e permite desenvolver as destrezas necesarias para o acceso e 

tratamento da información dixital e o manexo de aplicacións e outros recursos informáticos. 

 
- Aprender a aprender(CAA) 

 
O ámbito da comunicación capacita para realizar un proceso reflexivo de aprendizaxe por ser a linguaxe un instrumento necesario para pensar, planificar, 

analizar e reaxustar o proceso e avaliar o resultado. Amais, potencia a adquisición de técnicas de estudo básicas e de estratexias para unha aprendizaxe 

autónoma, eficaz e permanente ao longo da vida: uso de dicionario, elaboración de esquemas e mapas conceptuais e as habilidades de síntese e resumo 

de todo tipo de textos. 

 
- Competencias sociais e cívicas(CSC) 

 
Os contidos deste ámbito contribúen a desenvolver as destrezas lingüísticas e comunicativas necesarias para interpretar fenómenos e problemas sociais, 

para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como a capacidade de relacionarse de maneira construtiva en diferentes contornos sociais 

e culturais, aplicando as normas sociolingüísticas para o intercambio comunicativo, inspirando confianza e amosando unha actitude respectuosa conforme a 

principios democráticos.



 

A ensinanza das linguas dentro deste ámbito debe contribuír á utilización e mellora de prácticas igualitarias no uso da linguaxe e á ampliación do repertorio 

lingüístico do alumnado, de maneira que poida desenvolverse con éxito en distintos contornos sociais. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor(CSIEE) 

 
Este ámbito permite adquirir as competencias lingüísticas e comunicativas indispensables para xestionar os propios coñecementos, habilidades e actitudes 

de forma creativa e innovadora e con criterio propio. 

Aprender a usar as linguas é aprender a utilizar estratexias adecuadas a cada situación comunicativa de maneira autónoma. Deste xeito, o 
desenvolvemento de habilidades lingüísticas contribúe ao fomento da autonomía e iniciativa persoal. 

 
- Conciencia e expresións culturais(CCEC) 

 
O ámbito da comunicación proporciona ao alumnado estratexias para coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico e cunha actitude aberta e 

respectuosa as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da 

riqueza e o patrimonio dos pobos. 

Os usos lingüísticos reflicten as actitudes cara ás linguas e os seus falantes, cara á diversidade lingüística e é obxectivo deste Ámbito o desenvolvemento 
de actitudes positivas ante esta diversidade así como a erradicación de usos discriminatorios da linguaxe. 
O tratamento dos contidos que integran o ámbito de comunicación ten que abordarse desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un 

ten con estas competencias clave.
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e 
falar 

     

 
 
 

 

 

 d 

 e 

 g 

 h 

 l 

 ñ 

B1.1. Comprensión e 
interpretación de 
textos orais dos 
medios de 
comunicación, de 
situacións da vida 
cotiá e da vida 
académica. 

B1.1. Comprender e 
interpretar a intención 
comunicativa e a idea 
xeral de textos orais 
dos medios 
decomunicación. 

B1.1.1. Comprende 
e interpreta a 
intención 
comunicativa dos 
textos orais dos 
medios de 
comunicación. 

  
 
 

 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

CL   

B1.1.2. Comprende 
e interpreta a 
intención 
comunicativa dos 
textos orais da vida 
cotiá. 

    

B1.1.3. Extrae a 
intención 
comunicativa dos 
textos orais e 
escritos do ámbito 
académico, 
seguindo as 
instrucións para 
realizar tarefas 
guiadas de 
aprendizaxe, con 
progresiva 
autonomía. 

    

 

 a 

 g 

 i 

B1.2. Identificación e 
selección das 
informacións 
adecuadas ao 
obxectivo da escoita. 

B.1.2. Identificar e 
extraer as
 informacións 
adecuadas ao 
obxectivo daescoita. 

B1.2.1. Identifica e 
extrae as 
informacións 
adecuadas ao 
obxectivo da 
escoita. 

  

 CCL 

 CAA 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e 
falar 

     

  
B.1.3. Identificar e 
seleccionar as ideas 
principais e as ideas 
secundarias do texto. 

B1.3.1. Identifica e 
selecciona as ideas 
principais e 
secundarias dun 
texto. 

     

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 i 

 j 

B1.3. Exposición oral 
de temas relacionados 
coa actividade 
académica ou outros 
feitos de interese. 

B1.4. Expor temas 
relacionados coa 
actividade académica 
e con noticias do seu 
interese. 

B1.4.1. Expón con 
claridade e orde 
temas relacionados 
coa actividade 
académica ou con 
noticias. 

  

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

   

B1.4.2. Utiliza no 
proceso diversos 
medios de rexistro 
de información 
(táboas, gráficos, 
esquemas ...) 

    

 

 a 

 e 

 l 

B1.4. Coñecemento e 
utilización de medios 
audiovisuais e das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación  como 
apoio ásproducións. 

 

 

B1.5. Coñecer e 
aplicar as TIC na 
produción de textos 
orais eescritos. 

B1.5.1. Busca e 
selecciona 
información 
relevante 
procedente de 
distintas fontes: 
audiovisuais e 
dixitais. 

  

 CCL 

 CD 

   

 a 

 g 

B.1.5. Articulación 
clara, pronuncia 
adecuada e uso 
correcto das regras 
gramaticais   na   
produción   de textos 

B.1.6. Valorar unha 
articulación clara, 
unha pronunciación 
adecuada e 

B1.6.1. Valora e, de 
forma progresiva, 
desenvolve unha 
articulación
 clara,
 unha 

  

 CCL 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e 
falar 

     

 orais curtos. Un uso adecuado das 
regrasmorfosintácticas. 

pronunciación 
adecuada e un uso 
adecuado
 d
as
 r
egras 
morfosintácticas. 

     

B1.6. Valoración das 
producións orais 
emitidas cunha 
fonética e prosodia 
correcta. 

B1.7. Valorar as 
producións orais 
emitidas cunha fonética 
e prosodia correcta. 

B1.7.1. Aprecia a 
emisión dunha 
pronuncia correcta, 
recoñece os erros 
de produción oral 
propia e allea e 
propón solucións 
para melloralas. 

  
 
 

 
 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

   

B1.7.2. Comprende, 
interpreta e rexeita 
os prexuízos que se 
poidan asociar á 
pronuncia da lingua 
galega. 

    

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

B1.7. Participación 
activa en diálogos, 
debates e traballos de 
grupo cooperando e 
respectando o resto 
dos compoñentes. 

B1.8. Participar 
activamente en 
diálogos, debates e 
traballos cooperativos. 

B1.8.1. Participa 
activamente en 
diálogos, debates e 
traballos 
cooperativos. 

    

B1.8.2. Fai
 preguntas e 
comentarios   
pertinentes   ante as 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e 
falar 

     

 i   intervencións dos 

demais. 

     

B1.8.3. Respecta a 
quenda de palabra e 
usa as formas de 
cortesía. 

    

B1.8.4. Respecta os 
argumentos dos 
demais, contrasta esa 
información e toma 
decisións. 

    

 

 

 a 

 b 

 c 

 d 

 m 

 n 

B1.8. 
Desenvolvemento de 
actitudes críticas ante 
os usos lingüísticos 
nos que están 
implícitos prexuízos de 
todo tipo. 

B1.9. Identificar e 
contrastar o 
propósito 
comunicativo en 
textos orais e 
escritos. 

B1.9.1. Recoñece a 
intencionalidade do/-a 
emisor/-a a partir dos 
elementoscontextuais. 

  
 
 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

   

B1.10. Analizar 
criticamente as 
mensaxes que leven 
calquera tipo de 
prexuízo ou sexan 
discriminatorias. 

B1.10.1. Identifica 
expresións habituais 
que evidencian 
calquera tipo de 
discriminación. 

    

B1.10.2. Evita o seu 
uso. 

    

 c B1.9. Actitude positiva 
e activa respecto 

B1.11. Coñecer, 
valorar  e 

B1.11.1.  Usa  a  lingua  
galega nos 

  CCL    
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e 
falar 

     

 d 

 m 

 n 

á utilización da lingua 
galega nos intercambios 
orais. 

usar a lingua galega 
nas intervencións 
orais propias e 
alleas, tanto 
espontáneas
 coma 
planificadas. 

diferentes
 ámbitos de 
comunicación. 

  CD 

 CAA 

 CSC 

   

B1.11.2. Participa en 
actividades  de 
transmisión e 
creación da 
culturagalega. 

    

B1.11.3. Ten unha 
actitude positiva 
ante o uso da lingua 
galega en calquera 
situación. 

    

 

 

 a 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 j 

B.1.10. Coñecemento 
e aplicación de 
estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do 
discurso, prácticas 
orais formais e 
informais. 

B1.12. Aplicar 
técnicas e estratexias 
para falar en público, 
en situación formais 
e informais, de forma 
individual ou en 
grupo. 

B1.12.1. Elabora 
guións para 
organizar os 
contidos de 
exposicións formais 
ou informais. 

  
 

 

 

 CCL 

 CAA 

   

B1.12.2. Respecta 
os aspectos 
prosódicos da 
linguaxe non verbal, 
manifesta 
autocontrol das 
emocións ao falar en 
público e diríxese ao 
auditorio con 
confianza 
eseguridade. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e 
falar 

     

   
B1.12.3. Adecúa a 
súa pronuncia á 
finalidade
 d
a
 sit
uación comunicativa. 

     

B1.12.4. Incorpora 
progresivamente 
palabras do nivel 
formal ás súas 
produciónsorais. 

    

B1.12.5. Analiza 
similitudes e 
diferenzas entre 
discursos formais  
eespontáneos. 

    

B1.12.6. Recoñece e 
avalía erros 
(progresión na 
argumentación, 
pobreza léxica e 
castelanismos). 

    

 a 

 e 

 f 

 g 

B1.11. Construción de 
discursos adecuados, 
cohesionados e 
coherentes desde o 
punto de vista 
comunicativo, sobre  
temas  de  interese  
persoal    ou 

B1.13. Producir 
discursos breves e 
comprensibles sobre 
temas da vida cotiá, 
de   interese   persoal  
ou 

B1.13.1. Participa en 
conversas informais 
nos que intercambia 
información e 
expresa a súa 
opinión, fai 
invitacións e 
ofrecementos,     e     
pide     e    dá 

  

 CCL 

 CSC 

 CSC 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e 
falar 

     

 social da vida cotiá e 

educativa. 

social. indicacións ou 

instrucións sinxelas. 

     

B1.13.2.Desenvólvese 
correctamente en 
situacións da vida 
cotiá que implique 
solicitar unha 
información ou 
unservizo. 

    

 

 a 

 e 

 g 

B1.12. Lectura en voz 
alta con dicción, 
entoación e ritmo 
adecuados á  
situación 
comunicativa, aos 
patróns fonéticos do 
galego e aos signos 
de puntuación. 

 

B1.12. Ler en voz 
alta con dicción, 
entoación e ritmo 
adecuados á 
situación 
comunicativa. 

 

B1.12.1. Le en voz 
alta con dicción, 
entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa. 

  

 CCL 

 CAA 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     



 

 a 

 e 

 g 

 h 

B2.1. Comprensión e 
interpretación das 
informacións máis 
relevantes de textos 
escritos da vida cotiá e 
dos medios de 
comunicación 
próximos aos intereses 
do alumnado. 

B2.1. Comprender, 
interpretar textos da 
vida cotiá e dos 
medios de 
comunicación. 

B2.1.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza 
o contido de  textos 
propios da vida 
cotiá: mensaxes 
electrónicas ou de 
móbil, de correo 
electrónico, normas 
e instrucións deuso. 

  
 

 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSC 

   

B2.1.2. 
Comprender, 
interpretar textos 
dos medios de 
comunicación. 

    

B2.2. Comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos. 

B2.2. Comprender e 
interpretar textos 
narrativos. 

B2.2.1. Comprende 
e interpreta textos 
narrativos. 

  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

   

B2.2.2. Identifica, 
coñece e usa os 
trazos da linguaxe 
narrativa. 

    

 a 

 e 

 g 

 h 

B2.3. Comprensión e 
interpretación de 
textos xornalísticos. A 
noticia. 

B2.3. Comprender e 
interpretar textos 
xornalísticos. Anoticia. 

B2.3.1. Comprende 
e interpreta textos 
xornalísticos (a 
noticia). 

  CCL 

 CAA 

 CD 

 CSC 

   

B2.3.2. Identifica, 
coñece e usa  os 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

     

 i   trazos da linguaxe 

xornalística. 

  CCEC    

B2.4. Comprensión e 
interpretación de 
anuncios 
publicitarios. 

B2.4. Comprender e 
interpretar
 anuncios 
publicitarios. 

B2.4.1.Comprende,interpreta 
anunciospublicitarios. 

    

B2.4.2. Identifica, coñece e 
usa os trazos da linguaxe 
publicitaria. 

    

 g 
B2.5. Identificación
 da estrutura 
comunicativa das 
mensaxesescritas. 

B2.5. Identificar a 
estrutura  
comunicativa das 
mensaxesescritas. 

B2.5.1. Identifica a estrutura 
comunicativa das mensaxes 
escritas. 

  

 CCL 

   

 g 

 h 

 j 

B2.6. Análise 
pautada, síntese do 
contido, de textos 
escritos, en formato 
papel ou dixital, para 
a identificación das 
ideas principais e 
secundarias. 

B2.6. Analizar o 
contido  de textos 
escritos e sintetízao. 

B2.6.1. Analiza o contido de 
textos escritos, segundo as 
pautas indicadas. 

  
 
 

 CCL 

 CAA 

   

B2.6.2. Fai esquemas coas 
ideas principais e 
secundarias. 

    

B2.6.3. Sintetiza o contido 
de textosescritos. 

    

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 1 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

   
B2.6.4. Integra no 
resumo as ideas ou 
informacións do 
texto co apoio dun 
esquema previo. 

     

B2.7. Utilizar 
estratexias para a 
discriminación das 
ideas principais e 
secundarias do texto. 

B2.7.1. Utiliza 
estratexias para a 
discriminación das 
ideas principais e 
secundarias do 
texto. 

    

 
 

 a 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 j 

B2.7. Utilización de 
estratexias para a 
planificación da 
escrita de textos 
sobre temas de 
interese persoal: 
buscar e desenvolver 
ideas, organizalas, 
facer unha primeira 
redacción, corrixir, 
reelaborar o texto e 
preparar a redacción 
definitiva, tanto en 
papel coma en 
soporte dixital. 

B2.8. Crear textos 
escritos, en formato 
papel ou dixital, 
utilizando as 
seguintes 
estratexias: buscar e 
desenvolver ideas, 
organizalas, facer 
unha primeira 
redacción, corrixir, 
reelaborar o texto e 
preparar a redacción 
definitiva. 

B2.8.1. Crea textos 
escritos, en formato 
papel ou dixital, 
utilizando as 
seguintes 
estratexias: busca e 
desenvolve ideas, 
organízaas e fai un 
esbozo. 

  
 

 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 CCEC 

   

B2.8.2. Utiliza 
esquemas ou outros 
recursos similares 
para ordenar as 
ideas e estruturar o 
contido do texto. 

    

B2.8.3. Adecúa o 
texto ao   rexistro 

    

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 1 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

     

   Coloquial ou formal 
segundo requira a 
situacióncomunicativa. 

     

B2.8.4. Utiliza 
elementos lingüísticos 
e discursivos 
esenciais para a 
cohesión das ideas: 
conectores textuais 
básicos, e 
concordancias dentro 
do sintagma nominal e 
do sintagma verbal. 

    

B2.8.5. Puntúa o texto 
en relación coa 
organización oracional 
e a forma do texto (os 
parágrafos e a 
distribución e 
organización das 
ideas expresadas). 

    

B2.8.6. Crea textos 
escritos, en formato 
papel ou dixital, 
utilizando as 
seguintes estratexias: 
corríxeo (conforme ás 
normas ortográficas, 
morfosintácticas e 
tipográficas), 
reelabora   o   texto   e   
prepara   a 

    

 



 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 1 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

   redacción definitiva.      

 
 
 
 
 
 

 a 

 e 

 f 

B2.8. Busca do 
significado do léxico 
descoñecido 
promovendo o uso de 
dicionarios  en papel 
ou dixitais. 

B2.9. Buscar 
palabras en 
dicionarios en papel 
ou dixitais, motores 
de busca da 
información... 

B2.9.1. Busca 
palabras en 
dicionarios 
(sinónimos, 
antónimos, 
fraseoloxía...) en 
papel ou dixitais. 

  
 
 
 
 
 

 CCL 

 CAA 

 CD 

   

B2.9. Utilización das 
bibliotecas e das TIC 
como fonte de 
información e de 
modelos para a 
comprensión escrita. 

B2.10. Utilizar de 
forma guiada a  
biblioteca escolar e 
outras bibliotecas e 
as TIC como fonte de 
información. 

B2.10.1. Utiliza, con 
progresiva 
autonomía, o OPAC 
das bibliotecas. 

    

B2.10.2. Busca 
información para 
ampliar e completar 
o contido da súa 
investigación a 
través de distintos 
recursos: revistas, 
artigos, 
enciclopedias e 
motores de busca 
especializados de 
internet. 

    

 a 

 e 

 f 

 g 

B2.10. Produción en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
escritos da vida cotiá. 

B2.11. Producir 
textos sinxelos 
propios da vida cotiá 
e das relacións 
sociais,  en  formato 
papel 

B2.11.1. Produce 
textos sinxelos 
propios da vida cotiá 
e das relacións 
sociais (notas, 
cartas, avisos,    
mensaxes)    en   
formato 

  CCL 

 CAA 

 CD 

 CSC 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 h  ou dixital. papel ou dixital.   CCEC    

B2.11. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
escritos propios da 
vidaacadémica. 

B2.12. Producir 
textos da vida 
académica en 
formato papel 
oudixital. 

B2.12.1. Produce 
textos,  en formato 
papel ou dixital, 
propios da vida 
académica. 

    

B2.12. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
xornalísticos. A noticia. 

B2.13. Producir 
textos xornalísticos, 
a partir dun modelo, 
en formato papel ou 
dixital. 

B2.13.1. Produce 
textos xornalísticos 
(noticias), a partir 
dun modelo, en 
formato papel ou  
dixital. 

    

B2.13. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
narrativos. 

B2.14. Producir 
textos narrativos, en 
formato papel ou 
dixital. 

B2.14.1. Produce 
textos narrativos, en 
formato papel ou 
dixital. 

    

 a 

 l 
B2.14. Uso de técnicas 
de tratamento textual 
coas TIC 
(procesadores de 
texto, dicionarios, 
correctores...) tanto 
para a planificación 
como para a revisión e 
mellora do texto. 

B2.15 Usar, con 
progresiva 
autonomía, as TIC 
para planificar, 
revisar e mellorar o 
texto. 

B2.15.1. Usa, con 
progresiva 
autonomía, as TIC 
para planificar, 
revisar e mellorar o 
texto. 

  

 CCL 

 CAA 

 CD 

   

 a B2.15.  Interese  pola  
presentación dos 

B2.16. Presentar os B2.16.1. Presenta os
 textos 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 g 

 h 

textos escritos, tanto 
en soporte papel 
como dixital, con 
respecto ás normas 
gramaticais, 
ortográficas e 
tipográficas utilizadas. 

textos escritos, tanto 
en formato papel 
coma en formato 
dixital, evitando 
calquera erro 
gramatical, 
ortográfico ou 
tipográfico. 

escritos, tanto en 
formato papel coma 
en formato dixital, 
evitando calquera 
erro gramatical, 
ortográfico ou 
tipográfico. 

     

B2.16.2. Presenta os 
traballos con 
limpeza e claridade. 

  
 

 CCL 

 CAA 

   

B2.16.3. O traballo 
presenta: índice, presentación ou introdución, desenvolvemento, conclusión ebibliografía. 

    

 
 

 a 

 l 

B2.16. Valoración da 
escrita  como fonte de 
información e 
aprendizaxe, como 
forma de  comunicar 
experiencias, ideas, 
opinións e 
coñecementos 
propios. 

B2.17. Valorar a 
escrita como
 fonte de 
coñecemento  
académico 
eexperiencial. 

B2.17.1. Valora a 
escrita como fonte 
de coñecemento 
académico  
eexperiencial. 

  
 
 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

   

 d 

 m 

B2.17. Actitude
 positiva e 
activa respecto da 
utilización da 
linguagalega 

B2.18. Valorar a 
actitude positiva  
ante  a produción 

B2.18.1. Valora 
positivamente a 
produción escrita en 
lingua galega. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 n nos textos escritos. escrita en lingua 

galega. 
B2.18.2. Produce 
textos en lingua 
galega fóra do 
ámbito académico. 

     

 

 a 

 m 

 n 

B2.18. Toma de 
conciencia da 
importancia persoal e 
social do dominio do 
textos escritos. 

B2.19. Recoñecer a 
importancia individual 
e colectiva do dominio 
do texto escrito. 

B2.19.1. Recoñece 
a importancia 
individual e 
colectiva do  
dominio do 
textoescrito. 

    

 

 a 

 e 

B2.19. Uso guiado de 
estratexias de 
autoavaliación e 
autocorrección do 
proceso de realización 
e dos resultados das 
producións orais e 
escritas. 

B2.20. Avaliar o seu 
proceso de 
aprendizaxe cunha 
actitude activa e de 
mellora. 

B2.20.1. Participa, 
de  modo guiado, 
nas tarefas de 
revisión e mellora 
das producións 
propias. 

  

 CCL 

 CAA 

   

 

 

 a 

 c 

 e 

B2.20. Valoración da 
lingua e da 
comunicación como o 
medio para a 
comprensión doutros 
mundos e  culturas e 
da propia persoa, 
para participar na 
sociedade plural e 
diversa do S.XXI. 

B2.21. Valorar a 
lingua como o grande 
medio de 
comprensión e 
participación da/na historia colectiva e individual 

B2.21.1. Valora a 
lingua como o 
grande medio de 
comprensión e 
participación da/na 
historia colectiva e 
individual 

  

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 3: Funcionamento da lingua 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 g 

 h 

B3.1. Observación de 
diferenzas relevantes, 
contextuais e formais, 
entre a comunicación 
oral e escrita e  entre os 
usos coloquiais e 
formais, tendo en conta 
o papel que 
desenvolven as normas 
sociocomunicativas e a 
linguaxe prosódica e a 
non verbal na 
comunicación oral. 

B3.1. Coñecer as 
diferentes 
características da 
linguaxe oral e 
escrita. 

B3.1.1. Coñece as 
características  da 
linguaxe oral 
eescrita. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 CCL 

   

B3.2. Coñecer as 
diferenzas entre a 
linguaxe formal  e 
informal. 

B3.2.1. Coñece as 
diferenzas entre a 
linguaxe formal e 
informal. 

    

B3.2. Elementos e 
funcións da 
comunicación en 
situacións formais e 
informais. 

B3.3. Recoñecer, 
explicar e usar os 
elementos e funcións 
da comunicación en 
situacións formais e 
informais. 

B3.3.1. Recoñece, 
explica e usa os 
elementos e 
funcións da 
comunicación en 
situacións formais e 
informais. 

    

B3.3. Adecuación dos 
textos aos rexistros 
coloquial ou formal, 
segundo  o requira a 
situación comunicativa 
da mensaxe. 

B3.4. Construír 
textos escritos que 
se adecúen aos 
rexistros informal ou 
académico, segundo 
o requira a situación 
comunicativa da 

B3.4.1. Constrúe, 
con progresiva 
independencia, 
textos escritos que 
se adecúen aos 
rexistros  informal 
ou académico, 
segundo o requira a 
situación 
comunicativa da 
mensaxe. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 3: Funcionamento da lingua 

     

  mensaxe.       

 

 

 a 

 g 

B3.4. Recoñecemento 
do sistema vocálico e 
consonántico da lingua 
galega. Coñecemento e 
produción dos sons 
propios da nosa lingua. 

B3.5. Recoñecer o 
sistema vocálico e 
consonántico da 
lingua galega. 
Coñecemento e 
produción dos sons 
propios da nosa 
lingua. 

B3.5.1. Recoñece o 
sistema vocálico e 
consonántico da 
lingua galega. 

    

B3.5.2. Recoñece e 
pronuncia 
correctamente os 
fonemas propios da 
lingua galega. 

    

 
 
 
 

 g 

 h 

B3.5. Recoñecemento 
do parágrafo como 
unidade de sentido e da 
puntuación como 
mecanismo organizador 
do texto escrito. 

B3.6. Recoñecer o 
parágrafo como 
unidade de sentido e 
da puntuación como 
mecanismo 
organizador do 
textoescrito. 

B3.6.1. Recoñece o 
parágrafo como 
unidade de sentido e 
da puntuación como 
mecanismo 
organizador do texto 
escrito. 

    

B3.6. Recoñecemento 
e uso das 
normasortográficas. 

B3.7. Recoñecer e 
aplicar as normas de 
ortografía. 

B3.7.1. Recoñece e 
usa as regras da 
acentuación 
(agudas, graves e 
esdrúxulas). 

    

B3.7.2. Recoñece e aplica as 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 3: Funcionamento da lingua 

     

   normas de uso do 

B/V. 

     

B3.7.3. Recoñece e 
aplica as normas 
de uso doH. 

    

B3.7. Recoñecemento 
da separación en 
sílabas da palabra. 
Ditongo. Tritongo. 
Hiato. 

B3.8. Recoñecer e 
aplicar as normas da 
separación en sílabas 
da palabra. Ditongo. 
Tritongo. Hiato. 

B3.8.1. Recoñece e 
aplica as normas da 
separación en  
sílabas dapalabra. 

    

B3.8.2.Recoñece 
ditongos, tritongos 
ehiatos. 

    

 

 a 

 l 

B3.8. Iniciación ao uso 
de correctores 
ortográficos dos 
procesadores  de 
texto. 

B3.9. Usar, con 
progresiva autonomía, 
os correctores 
ortográficos dos 
procesadores de texto. 

B3.9.1. Usa, con 
progresiva 
autonomía, os 
correctores 
ortográficos dos 
procesadores de 
texto. 

  

 CCL 

 CD 

 CAA 

   

 g 

 h 

B3.9. Recoñecemento 
das categorías 
gramaticais: 
substantivo, adxectivo, 
determinantes,     
pronomes    persoais 

B3.10.
 Recoñe
cer, explicar e usar con 
corrección as 
categorías gramaticais     
seguintes: 

B3.10.1. Recoñece 
e explica o uso das 
categorías 
gramaticais 
(substantivo, adxectivos, determinantes  e  pronomepersoal) 

  CCL    
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 3: Funcionamento da lingua 

     

 tónicos. substantivos, 
adxectivos, 
determinantes e 
pronome persoal 
tónico. 

Nos textos, e
 utiliza este 
coñecemento para 
corrixirerros. 

     

B3.10. Comprensión e 
utilización de estratexias 
para inducir as regras de 
concordancia e as 
funcións sintácticas de 
suxeito e predicado. 

B3.11. Comprender e 
utilizar estratexias para 
inducir as regras de 
concordancia e as 
funcións sintácticas de 
suxeito e predicado. 

B3.11.1. Coñece as 
funcións sintácticas 
do suxeito e 
predicado, utiliza este 
coñecemento para 
corrixir erros. 

    

B3.11. Comprensión
 e utilización 
dunha terminoloxía 
lingüísticabásica. 

B3.12. Coñecer e usar 
unha terminoloxía 
básica. 

B3.12.1. Coñece e usa unha terminoloxíabásica. 
    

 

 

 a 

 g 

 h 

 i 

B3.12. Coñecemento de 
expresións e vocabulario 
de uso frecuente, 
referido  a obxectos da 
contorna inmediata, 
situacións e actividades 
cotiás, 
necesidadesbásicas. 

B3.13. Coñecer 
expresións e 
vocabulario de uso 
frecuente, referido a 
obxectos da contorna 
inmediata, situacións e 
actividades  cotiás, 
necesidadesbásicas. 

B3.13.1. Utiliza un 
vocabulario amplo e 
preciso para 
expresarse con 
claridade nun rexistro 
axeitado  ásituación. 

    

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 1 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 
Bloque 3: Funcionamento da lingua 

     

 

 a 

 g 

 h 

B3.13. Coñecemento, 
construción e utilización 
de oracións simples: 
enunciativa, 
interrogativa, 
desiderativa, dubitativa 
exclamativa e 
imperativa. 

B3.14. Coñecer, 
construír e utilizar as 
modalidades asertiva, 
interrogativa, 
exclamativa, 
desiderativa, 
dubitativa e 
imperativa. 

B3.14.1. Recoñece e 
utiliza as modalidades 
asertiva, interrogativa, 
exclamativa, 
desiderativa, 
dubitativa e 
imperativa en relación 
coa intención 
comunicativa do 
emisor. 

     

 

 

 a 

 g 

 h 

 i 

B3.14. Coñecemento 
reflexivo das relacións 
semánticas que se 
establecen entre as 
palabras. 
Recoñecemento da 
sinonimia, a antonimia e 
apolisemia. 

B3.15. Comprender e 
valorar as relacións 
de igualdade e de 
contrariedade que se 
establecen entre as 
palabras e o seu uso 
no discurso oral e 
escrito. 

B3.15.1. Recoñece e 
usa correctamente sinónimos, antónimos e palabraspolisémicas. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

     



 

 
 
 
 
 
 

 

 a 

 d 

 m 

 n 

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. 

B4.1.1. 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 
naliteratura. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

   

B4.2. O 
plurilingüísmo: riqueza 
cultural individual e 
comunitaria. 

B4.2.Valorar 

positivamente o 

plurilingüísmo como 

expresión de riqueza 

tanto para o propio 

individuo como para a 

humanidade. 

B4.2.1. Coñece as 
linguas que se falan 
no mundo, en 
Europa e na 
Península Ibérica e 
valora esta 
diversidade 
lingüística de riqueza 
inconmensurable. 

    

B4.3. As linguas de 
España. 

B4.3. Coñecer as 
linguas de España. 

B4.3.1. Coñece as 
linguas que se falan 
en España. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
B4.4. O galego e o 
portugués. 

B4.4. Coñecer  a 
lusofonía e achegarse 
ás culturas que o 
integran. 

B4.4.1. Coñece os 
trazos evolutivos do 
galego-portugués 
desde o medievo até 
a actualidade. 

     

B4.4.2. Coñece os 
territorios que forman 
parte da comunidade 
lusófona. 

    



 

B4.5. Análise da 
situación sociolingüística 
do seu ámbito familiar, 
do centro educativo e da 
súacidade. 

B4.5. Coñecer e 
analizar asituación 
sociolingüística de 
Galicia a partir do 
estudo dos seus 
ámbitos familiares, 
escolares e do lugar 
ondeviven. 

B4.5.1. Coñece e 
analiza a situación 
sociolingüística de 
Galicia a partir da 
análise dos ámbitos 
que a rodean. 

    

B4.6. Desenvolvemento 
de actitudes positivas 
cara ao proceso de 
normalización da lingua 
galega, favorecendo o 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu 
uso e consciencia  da 
necesidade e das 
potencialidades   de 

B4.6. Adquirir vínculos 
positivos cara ao uso 
da lingua galega e 
asumir a importancia
 da contribución 
individual e colectiva
 no 

B4.6.1. Analiza a súa 
práctica lingüística e 
valora a importancia 
de contribuír 
individual e 
colectivamente  á  
normalización da 
lingua galega. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 enriquecemento persoal 
e colectivo  do uso 
normalizado do idioma 
galego. 

Desenvolvemento do 
idioma. 
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Obxect Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín. 
consecuc 
estándares 

Compet clave El 
tran
s 

Instrumentos 
de avaliación 

Crit 
cualifi
c 

 
Bloque 5: Educación literaria 

     

 
 

 

 a 

 d 

 g 

 h 

 m 

 n 

B5.1. Lectura autónoma 
ou guiada de obras de 
literatura adecuadas aos 
intereses do alumnado, 
expondo a súa opinión 
persoal e relacionando o 
seu sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos 
adquiridos, e asimila os 
trazos estéticos xerais 
que definen cada texto. 

B5.1. Ler de 
forma autónoma 
ou guiada  obras 
de literatura 
adecuadas aos 
intereses do 
alumnado, 
expondo a súa 
opinión persoal e 
relacionando o  
seu sentido coa 
propia 
experiencia e 
outros 
coñecementos 
adquiridos, e     
asimila     os    
trazos 

B5.1.1. Le, con 
regularidade e de 
maneira guiada, obras 
literarias para 
desenvolver o criterio 
lector. 

  
 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

   

B5.1.2. Expón unha  
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra 
axeitada aos seus 
gustos. 

    

B5.1.3. Relaciona o 
sentido da obra coa 
propia experiencia e con 
outros 
coñecementosadquiridos. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

  Estéticos xerais que 
definen cadatexto. 

B5.1.4. Asimila os 
trazos estéticos 
xerais que definen 
cada texto. 

     

B5.2 Lectura 
comentada de contos, 

B5.2. Ler contos, 
relatos breves, mitos e 

B5.2.1. Le contos, 
relatos breves, mitos 
e lendas da nosa 
cultura. 

    



 

relatos breves, mitos e 
lendas da nosa cultura, 
recoñecendo os 
elementos básicos do 
relato literario e a súa 
función. 

lendas da nosa 
cultura, recoñecendo 
os elementos básicos 
do relato literario e a 
súa función. 

B5.2.2. Recoñece os 
elementos básicos do 
relato literario e a súa 
función. 

    

 

 a 

 d 

 g 

 h 

B5.3 Lectura 
comentada e 
dramatizada de obras 
de teatro ou 
fragmentos, 
recoñecendo os 
aspectos formais  do 
textoteatral. 

B5.3. Ler 
dramatizando obras 
de teatro ou 
fragmentos, 
recoñecendo os 
aspectos formais do 
texto teatral. 

B5.3.1. Le 
dramatizada e 
comprensivamente, 
visiona pezas teatrais 
e aprecia os seus 
compoñentes e 
procedementos máis 
salientables. 

    

 

 

 a 

 g 

 h 

B5.4. Lectura, análise e 
uso doutras linguaxes 
estéticas: o cómic... 

B5.4. Ler e analizar 
outras linguaxes 
estéticas: o cómic... 

B5.4.1. Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos 
do cómic como 
linguaxe artística. 

    

B5.4.2. Identifica e 
describe, nun cómic 
dado, os principais 
trazos definitorios. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
B5.5. Diferenciación 
dos grandes xéneros 
literarios e 
recoñecemento das 
súas características a 
partir da lectura. 

B5.5. Diferenciar os 
grandes xéneros 
literarios e recoñecer 
as súas 
características a partir 
da lectura. 

B5.5.1. Diferencia os 
grandes xéneros 
literarios e recoñece 
as súas 
características a 
partir da lectura. 

     



 

 

 a 

 d 

 m 

 n 

B5.6 Aprecio da 
literatura oral como 
medio de transmisión 
cultural e como 
elemento da identidade 
cultural. 

B5.6 Valorar a 
literatura oral como 
medio de transmisión 
cultural e como 
elemento da 
identidade cultural. 

B5.6.1. Valora a 
literatura oral como 
medio de transmisión 
cultural e como 
elemento da 
identidade cultural. 

    

 
 
 

 

 a 

 g 

 h 

B5.7. Produción, previa 
planificación, de textos 
con intención literaria. 

B5.7. Producir textos 
sinxelos de intención 
literaria. 

B5.7.1.
 Produ
ce, previa 
planificación, textos 
con intención literaria. 

    

B5.8. Coñecemento e 
uso de estratexias e 
técnicas que axuden a 
analizar e interpretar o 
texto literario antes, 
durante e despois 
dalectura. 

B5.8. Coñecer e usar 
as estratexias e 
técnicas que axuden a 
analizar e interpretar o 
texto literario antes, 
durante e despois da 
lectura. 

B5.8.1. Coñece e usa 
as estratexias e 
técnicas que axuden  
a analizar e 
interpretar o texto 
literario antes, 
durante e  despois 
dalectura. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 

 a 

 g 

B5.9. Audición e recitado 
de poemas. 

B5.9. Oír e recitar  
poemas. Valorar a  
estéticapoética. 

B5.9.1. Fai audicións 
de poemas recitados 
ou cantados. 

     



 

 

 a 

 f 

B5.10. Utilización 
dirixida da biblioteca 
escolar, das bibliotecas 
municipais, bibliotecas 
virtuais e webs para o  
fomento e orientación 
dalectura. 

B5.10. Utilizar, con 
progresiva 
independencia, todo 
tipo de bibliotecas, 
físicas ou dixitais. 

B5.10.1. Utiliza, con 
progresiva 
independencia, todo 
tipo de bibliotecas, 
físicas ou dixitais. 

    

 

 

 a 

 f 

B5.11. 
Desenvolvemento 
progresivo da 
autonomía lectora e da 
consideración da lectura 
como fonte de 
coñecemento do mundo 
e da persoa. 

B5.11. Coñecer e 
valorar  a lectura como 
fonte de coñecemento 
do mundo e 
doindividuo. 

B5.11.1. Recoñece o 
valor da lectura como 
fonte de  
coñecemento do 
mundo e do 
individuo. 

    

B5.12. Valora a lectura 
como fonte de pracer. 

B5.12. Valorar a 
lectura como fonte de 
pracer. 

B5.12.1. Goza coa 
lectura de  
textosliterarios. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    



 

 
 
 
 
 
 

 

 g 

 h 

 i 

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

B.1.1. Comprender e 
interpretar a intención 
comunicativa de  novas 
de actualidade e de 
informacións de 
crónicas, reportaxes e 
documentais 
procedentes dos 
medios de
 comunicación 
audiovisual. 

B1.1.1. Comprende e 
interpreta a intención 
comunicativa dos 
textos orais dos 
medios de  
comunicación. 

  
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

CD 

 CSC 

 CCEC 

   

B1.1.2. Comprende e 
interpreta a intención 
comunicativa  dos 
medios de 
comunicación 
audiovisual. 

    

B1.1.3. Extrae a 
intención 
comunicativa das 
novas de actualidade 
e de informacións de 
crónicas, reportaxes e 
documentais 
procedentes dos 
medios de 
comunicación 
audiovisual. 

    

 

 a 

 e 

 g 

 h 

B1.2. Participación 
activa en situacións de 
comunicación 
características das 
diferentes
 tarefa
s
 curric
ulares, especialmente 
para a organización e 
xestión das actividades 
de  aprendizaxe, na 
busca e achega de 
información, na petición 
deaclaracións. 

B1.2. 
 Participar 
activamente en 
situacións de
 comunicación 
características das 
diferentes tarefas 
curriculares, 
especialmente para
 a organización
 e xestión 

B1.2.1. Intervén 
Espontáneamente e 
expón un punto de 
vistapersoal. 

  

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

   

B1.2.2. Contesta a 
preguntas sobre a 
propiaintervención. 

    

B1.2.3. Fai
 preguntas e 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    

  das actividades de 
aprendizaxe, na busca 
e achega de 
información, napetición   
de aclaracións. 

comentarios 
pertinentes ante as 
intervencións dos 
demais. 

     

B1.2.4. Respecta as 
intervencións dos 
demais. 

    

B1.2.5. Participa nas 
conversacións en 
grupo encamiñadas á 
expresión, contraste 
de opinións e toma 
de decisións. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    



 

 
 
 
 

 

 c 

 e 

B1.3. Valoración da 
interacción como medio 
para ir tendo 
consciencia dos 
coñecementos e das 
ideas e para a 
regulación dos 
procesos de 
comprensión  e 
expresión propios de 
todo proceso de 
aprendizaxe, tanto en 
actividades individuais 
como no 
traballocooperativo. 

B1.3. Valorar a 
interacción como 
medio para ir tendo 
consciencia dos 
coñecementos e das 
ideas e para a 
regulación dos 
procesos de 
comprensión e 
expresión propios de 
todo proceso de 
aprendizaxe, tanto en 
actividades 
individuais como no 
traballo cooperativo. 

B1.3.1. Recoñece a 
interacción como 
medio fundamental 
na seu proceso de 
aprendizaxe. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

   

 

 

 a 

 g 

 h 

B1.4. Coñecemento 
das diferentes 
estratexias 
comunicativas que 
axudan ao inicio, ao 
desenvolvemento e á  
finalización 
dasinteraccións. 

B1.4. Coñecer as 
diferentes estratexias 
comunicativas que 
axudan ao inicio, ao 
desenvolvemento e á 
finalización das 
interaccións. 

B1.4.1. Usa 
apropiadamente as 
fórmulas lingüísticas  
traballadas en 
situacións concretas 
de comunicación: 
cortesía, acordo, 
discrepancia. 

    

B1.4.2. Usa 
apropiadamente claves  
extralingüísticas, 
axúdase 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    



 

   de datos 

contextuais... 

     

 
 

 

 a 

 g 

 i 

B1.5. Identificación e 
selección das 
informacións 
adecuadas ao 
obxectivo da escoita, 
cooperación e 
respecto ante as 
intervencións dos 
demais e valoración 
das diferentes 
informacións. 

B1.5. Identificar e 
seleccionar as 
informacións 
adecuadas ao 
obxectivo da escoita, 
cooperación e respecto 
ante as intervencións 
dos demais e 
valoración das 
diferentesinformacións. 

B1.5.1. Identifica as  
informacións e os 
datos relevantes. 

    

B1.5.2. Identifica 
expresións 
habituais que 
evidencien calquera 
tipo de 
discriminación. 

    

 

 a 

 j 

 l 

B1.6. Coñecemento 
dos diversos medios 
de rexistro de 
información (táboas, 
gráficos, esquemas...) 
no proceso de escoita. 

B1.6. Coñecer diversos 
medios de rexistro da 
información. 

B1.6.1. Coñece e 
utiliza no proceso 
de escoita diversos 
medios de rexistro 
da información 
(táboas, gráficos, 
esquemas ...) 

  CCL 

 CM 

 CT 

 CAA 

 CSC 

   

 

 a 

 g 

 h 

B1.7. Recoñecemento 
da intencionalidade 
do/a emisor/a a partir 
dos elementos 
contextuais explícitos 
nos textos traballados. 

B1.7. Recoñecer 
diferentes textos 
segundo a 
intencionalidade do 
emisor/a. 

B1.7.1. Recoñece a 
diferenza entre 
textos informativos, 
argumentativos, 
instrutivos e 
literarios. 

  

 CCL 

 CAA 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos 
de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    

 a 

 g 

 h 

 i 

 l 

B1.8. Coñecemento e 
aplicación de medios 
audiovisuais e TIC como 
apoio ás súas producións. 

B1.8. Coñecer e 
aplicar diferentes 
 medios 
audiovisuais e TIC 
como apoio ás 
 súas 
producións. 

B1.8.1. Coñece e aplica 
como apoio nas súas 
producións orais medios 
audiovisuais: vídeo, 
presentacións, programas 
de audio... 

  

 CCL 

 CM 

 CT 

 CAA 

   

 
 

 
 
 

 

 a 

 g 

 h 

B1.9. Activación dos 
coñecementos lingüísticos 
formais desenvolvidos en 
calquera lingua para 
favorecer a comprensión e 
produción dos textos orais 
noutras linguas. 

B1.9. Activar os 
coñecementos 
lingüísticos formais 
desenvueltos en 
calquera  
linguapara 
favorecer a 
comprensión e 
produción dos 
textos orais 
noutraslinguas. 

B1.9.1. Recoñece as 
similitudes  da aprendizaxe 
das diferentes linguas. 

  
 

 
 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

   

B1.10. Uso consciente dos 
elementos paraverbais e 
non verbais na intervención 
oral planificada. 

B1.10. Usar 
Correctamente os 
elementos 
paraverbais e non 
verbais dunha 
exposiciónoral. 

B1.10.1. Coñece e usa 
correctamente os 
elementos paraverbais e 
non verbais dunha 
exposición oral. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos 
de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 a 

 g 

B1.11. Interese por 
expresarse oralmente con 
pronunciación e entoación  
adecuadas, respectando 
as normas que rexen a 
interacción oral e aplicando 
as 
normassociocomunicativas. 

B1.11. Valorar as 
producións orais 
emitidas cunha 
prosodia e fonética 
correcta, 
respectando as 
normas que rexen a 
interacción oral e 
aplicando as 
normas 
sociocomunicativas. 

B1.11.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia e 
prosodia correcta, 
recoñece os erros nas 
producións orais propias e 
alleas e propón solucións 
de mellora. 

     

B1.11.2. Respecta as 
normas que rexen a 
interacción oral e  aplica as 
normassociocomunicativas. 

    

B1.12. Actitude positiva e 
activa respecto  á 
utilización das linguas 
galega e castelá nos 
intercambiosorais. 

B1.12. Valorar 
ositivamente a 
utilización das 
linguas galega e 
castelá en todos os 
ámbitoslingüísticos. 

B1.12.1. Usa con 
normalidade as linguas 
galega e castelá en todas 
situacións. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

   

B1.13. Valoración das 
normas de cortesía e dos 
marcadores lingüísticos 
das relacións sociais coma 
o uso e selección de 
formas de tratamento, 
convencións no emprego   
da   palabra   e   
estratexias  de 

B1.13. Valorar as 
normas de cortesía 
e os marcadores 
lingüísticos das 
relacións sociais 
coma  o  uso  e 
selección 

 

 

B1.13.1. Usa as 
normas de cortesía. 

  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

   

B1.13.2. Introduce 
elementos non explícitos 
nos intercambios 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos 
de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    

 interacción. de formas de 
tratamento, 
convencións no 
emprego da palabra 
e estratexias de 
interacción. 

comunicativos:actitude 
do/a falante,ironía... 

     

 
 
 
 

 

 a 

 g 

 h 

B1.14. 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. 

B1.14. Producir 
discursos breves e 
comprensibles 
sobre temas da  
vida cotiá, de 
interese persoal ou 
social. 

B1.14.1. Participa en 
conversas informais nas 
que intercambia 
información e expresa a 
súa opinión, fai invitacións 
e ofrecementos, e pide e 
dá indicacións ou  
instrucións sinxelas. 

    

B1.14.2. Desenvólvese 
correctamente en 
situacións da vida cotiá 
que impliquen solicitar 
unha información ou 
unservizo. 

    

 a 

 g 
B1.15. Lectura en voz alta 
con dicción, entoación e 
ritmo adecuados á 
situación comunicativa,  
aos  patróns  fonéticos   do 

B1.15. Ler en voz 
alta  con dicción, 
entoación e ritmo       
adecuados     á 

B1.15.1. Le en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 

  CCL 

 CAA 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar    

 galego e aos signos de 

puntuación. 

situación 

comunicativa. 

comunicativa.      
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 
 

 a 

 e 

 g 

 h 

B2.1. Comprensión e 
interpretación de 
textos descritivos. 

B2.1. Comprender e 
interpretar
 textos 
descritivos. 

B2.1.1. Comprende 
e interpreta textos 
descritivos. 

  
 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

   

B2.1.2. Identifica, 
coñece e usa os 
trazos da linguaxe 
utilizada nos textos 
descritivos. 

    

B2.2. Comprensión e 
interpretación de 
textos  xornalísticos.  
A  reportaxe,  artigos 

B2.2. Comprender
 e interpretar
 textos 

B2.2.1. 
Comprender, 
interpretar textos  
xornalísticos  (a  
reportaxe, 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 de opinión, editoriais. xornalísticos. A artigos de opinión, 

editoriais). 

     



 

reportaxe, artigos de 
opinión,editoriais. 

B2.2.2. Identifica, 
coñece e usa os 
trazos da linguaxe 
utilizada de textos 
xornalísticos: a 
reportaxe, artigos 
de opinión, 
editoriais. 

    

B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos 
dialogados. 

B2.3. Comprender e 
interpretar textos 
dialogados. 

B2.3.1. Comprende 
e interpreta textos 
dialogados. 

    

B2.3.2. Identifica, 
coñece e usa os 
trazos da linguaxe 
dos textos 
dialogados. 

    

B2.3.3. Identifica, 
coñece e usa os 
trazos da linguaxe 
teatral. 

    

B2.4. Utilización de 
estratexias para a 
planificación da escrita 
de textos sobre temas 
de interese persoal: 
buscar e desenvolver 
ideas, organizalas, 
facer unha primeira 
redacción, corrixir, 
reelaborar o texto  e  
preparar  a  redacción    
definitiva, 

B2.4. Crear textos 
escritos, en formato 
papel ou dixital, 
utilizando as seguintes 
estratexias: buscar e 
desenvolver ideas,  
organizalas,  facer 

B2.4.1. Crea textos 
escritos, en formato 
papel ou dixital, 
utilizando as 
seguintes 
estratexias: busca e 
desenvolve ideas; 
organiza ditas ideas 
e elabora un 
primeiro borrador. 

  CCL 

 CM 

 CD 

 CAA 

 CSC 

    

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 tanto en papel coma en 

soporte dixital. 

unha primeira 
redacción, corrixir, 
reelaborar o texto e 
preparar a redacción 
definitiva. 

B2.4.2. Utiliza 
esquemas ou  outros 
recursos similares 
para ordenar as ideas 
e estruturar o contido 
dotexto. 

     

B2.4.3. Adecúa o 
texto ao rexistro 
coloquial ou formal 
segundo requira a 
situación 
comunicativa. 

    

B2.4.4. Utiliza 
elementos 
lingüísticos e 
discursivos esenciais 
para a cohesión das 
ideas: conectores 
textuais básicos, e 
concordancias dentro 
do sintagma nominal 
e do sintagma verbal. 

    

B2.4.5. Puntúa o 
texto en relación coa 
organización 
oracional e a forma 
do texto (os 
parágrafos e a 
distribución e 
organización das 
ideas expresadas). 

    

B2.4.6.  Crea  textos 
escritos,  en 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

   formato papel ou 
dixital, utilizando as 
seguintes 
estratexias: fai unha 
primeira redacción. 

     

B2.4.7. Crea textos 
escritos, en formato 
papel ou dixital, 
utilizando as 
seguintes 
estratexias: corríxeo 
(conforme ás 
normas ortográficas, 
morfosintácticas e 
tipográficas), 
reelabora o texto e 
prepara a redacción 
definitiva. 

    

 a 

 e 

 i 

B2.5. Busca do 
significado do léxico 
descoñecido 
promovendo o uso de 
dicionarios  en papel 
ou dixitais. 

B2.5. Buscar 
palabras en 
dicionarios en papel 
ou dixitais, motores  
de busca da 
información... 

B2.5.1. Busca 

palabras (sinónimos, antónimos, fraseoloxía...) en dicionarios en papel oudixitais. 

    

B2.6. Utilización das 
bibliotecas e das TIC 
como fonte de 
información e de 
modelos para a 
comprensión escrita. 

B2.6. Utilizar de 
forma guiada a 
biblioteca escolar e 
outras bibliotecas e 
as TIC como fonte 
deinformación. 

B2.6.1. Utiliza, con 
progresiva 
autonomía, o OPAC 
das bibliotecas. 

    

 a B2.7.   Produción,   en   
formato   papel  ou 

B2.7. Producir
 textos 

B2.7.1. Produce textos   CCL    
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 e 

 g 

 h 

 i 

dixital, de textos 
xornalísticos: a 
reportaxe, artigos de 
opinión, editorial. 

xornalísticos, a 
partir dun modelo, 
en formato papel ou 
dixital. 

xornalísticos 
(reportaxe, artigos 
de opinión) a partir 
dun modelo, en 
formato papel ou 
dixital. 

  CAA 

 CSC 

 CCEC 

   

B2.8. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
descritivos. 

B2.8. Producir 
textos descritivos en 
formato papel ou 
dixital. 

B2.8.1. Produce 
textos descritivos, en 
formato papel ou 
dixital, sobre temas 
cotiáns, de forma 
breve e sinxela. 

    

B2.9. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
dialogados. 

B2.9. Producir 
textos dialogados 
en formato papel ou 
dixital. 

B2.9.1. Produce 
textos dialogados en 
formato papel ou 
dixital. 

    

B2.10. Elaboración 
dun cómic, previa 
comprensión da 
función e das 
características dos 
elementos icónicos. 

B2.10. Elaborar un 
cómic. 

B2.10.1. Elabora un 
cómic respectando 
as características 
propias (elementos 
icónicos...) 

    

 

 a 

 e 

 g 

 h 

 l 

B2.11 Uso de 
técnicas de 
tratamento textual 
coas TIC 
(procesadores de 
texto, dicionarios, 
correctores...) tanto 
na planificación como 
para a revisión e 
mellora do texto. 

B2.11 Usar, con 
progresiva 
autonomía, as TIC 
para planificar,  
revisar e mellorar 
otexto. 

B2.11.1. O traballo 
presenta: índice, 
presentación ou 
introdución, 
desenvolvemento, 
conclusión e 
bibliografía. 

  

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

   

B2.11.2. Usa, con 
progresiva 
autonomía, as TIC 
para planificar, 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

   revisar e mellorar o 

texto. 

     

 
 
 
 

 

 

 a 

 e 

 g 

 h 

B2.12. Interese pola 
presentación dos 
textos escritos tanto 
en soporte papel como 
dixital, con respecto ás 
normas gramaticais, 
ortográficas e 
tipográficas utilizadas. 

B2.12. Presentar os 
textos escritos, tanto 
en formato papel 
coma en formato 
dixital, evitando 
calquera erro 
gramatical, 
ortográfica 
outipográfica. 

B2.12.1. Presenta 
os textos escritos, 
tanto en formato 
papel coma en 
formato dixital, 
evitando calquera 
erro gramatical, 
ortográfica ou 
tipográfica. 

  

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

   

B2.13 Valoración da 
escrita como fonte de 
información e 
aprendizaxe, como 
forma de comunicar 
experiencias, ideas, 
opinións e 
coñecementos 
propios. 

B2.13 Valorar a 
escrita como fonte 
de coñecemento 
académico e 
experiencial. 

B2.13.1. Produce 
textos nas linguas 
galega e castelá 
fóra do ámbito 
académico. 

  

 
 

 

 CCL 

 CAA 

   

B2.14 Recoñecer a 
importancia 
individual e colectiva 
do dominio do texto 
escrito. 

B2.14.1. Recoñece 
a importancia 
individual e 
colectiva do  
dominio do texto 
escrito. 

    

 a 

 d 

 g 

 h 

B2.14. Actitude 
positiva e activa 
respecto da utilización 
das linguas galega e 
castelá nos textos 
escritos. 

B2.15 Valorar a 
actitude positiva ante 
a produción escrita       
nas      linguas 

B2.15.1. Valora 
positivamente a 
produción escrita 
nas linguas galega 
e castelá. 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 m 

 n 

 galega e castelá.       

 a 

 e 

 g 

 h 

B2.15. Uso guiado de 
estratexias de 
autoavaliación e 
autocorrección do  
proceso de realización 
e dos resultados das 
producións orais 
eescritas. 

B2.16. Avaliar o seu 
proceso de 
aprendizaxe cunha 
actitude activa e  
demellora. 

B2.16.1. Participa, 
de modo guiado, 
nas tarefas de 
revisión e mellora 
das producións 
propias. 

  

 CCL 

 CAA 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 3: Funcionamento da lingua 

     

 

 

 a 

 e 

 g 

 h 

B3.1. Observación de 
diferenzas relevantes, 
contextuais e formais, 
entre a comunicación 
oral e escrita e entre os 
usos coloquiais e 
formais, tendo en conta 
o papel que 
desenvolven as normas 
sociocomunicativas e a 
linguaxe prosódica e a 
non verbal na 
comunicaciónoral. 

B3.1. Coñecer as 
diferentes 
características da 
linguaxe oral e 
escrita. 

B3.1.1. Coñece as 
características da 
linguaxe oral e 
escrita. 

  
 

 CCL 

   

B3.2. Coñecer as 
diferenzas entre a 
linguaxe        formal      
e 

B3.2.1. Coñece as 
diferenzas entre a 
linguaxe formal 
einformal. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

  informal.       

 a 

 d 

 e 

 m 

 n 

B3.2. Coñecemento da 
fonética e a fonoloxía 
das linguas galega e 
castelá, con especial 
atención ás posibles 
interferencias. 

B3.3. Recoñecer e 
usar a fonética das 
linguas galega e 
castelá. 

B3.3.1. Recoñece e 
pronuncia 
correctamente os 
fonemas propios 
das linguas galega 
e castelá. 

  
 
 

 
 
 
 
 

 CCL 

 CAA 



   

 
 
 
 

 
 

 a 

 e 

 h 

B3.3. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas. 

B3.4. Aplicar e 
valorar as normas 
ortográficas e 
morfolóxicas. 

B3.4.1. Recoñece e 
usa as regras da 
acentuación 
(agudas, graves e 
esdrúxulas) e do til 
diacrítico. 

    

B3.4.2. Recoñece e 
aplica as normas de 
uso do L/LL/Y  en 
lingua castelá. 

    

B3.4.3. Recoñece e 
aplica as normas de 
uso do G/J en 
lingua castelá. 

    

B3.4.4. Recoñece e 
aplica as normas de 
uso do S/X nas 
linguas galega e 
castelá. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 
B3.4. Análise e uso 
reflexivo da puntuación 
en relación coa 
cohesión textual. 

B3.5. Analizar e usar 
correctamente a puntuación de acordo coa cohesióntextual. 

B3.5.1. Analiza e 
usa correctamente a 
puntuación para  a 
cohesióntextual. 

  
 
 

 CCL 

 CAA 

 CD 

   

B3.5. Uso de correctores 
ortográficos dos 
procesadores de texto. 

B3.6. Usar, con 
progresiva 
autonomía, os 
correctores 
ortográficos dos 
procesadores de 
texto. 

B3.6.1. Usa, con 
progresiva 
autonomía, os 
correctores 
ortográficos dos 
procesadores de 
texto. 

    

B3.6. Recoñecemento 
das categorías 
gramaticais: pronomes 
persoais átonos, verbo, 
preposición, adverbio e 
conxunción. 

B3.7. Recoñecer, 
explicar e usar con 
corrección as 
categorías 
gramaticais 
seguintes: pronomes 
persoais átonos, 
verbo, preposición, 
adverbio e 
conxunción. 

B3.7.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías 
gramaticais 
(pronomes persoais  
átonos, verbo, 
preposición, 
adverbio e 
conxunción) nos 
textos, utiliza  este 
coñecemento para 
corrixir erros. 

  
 
 
 
 

 CCL 

 CAA 

   

B3.7. Comprensión e 
utilización de 
estratexias para inducir 
as regras de 
concordancia e as 
funcións sintácticas de 
suxeito e predicado. 

B3.8. Comprender e 
utilizar estratexias 
para inducir as regras 
de concordancia       e       
as 

B3.8.1. Coñece as 

funcións sintácticas 

do suxeito e 

predicado, utiliza 

este coñecemento 

para corrixir erros. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

  funcións  
sintácticasde suxeito 
epredicado. 

      

 

 

 b 

 e 

 i 

 h 

B3.8. 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. 

B3.9. Coñecer 
expresións e 
vocabulario de uso 
frecuente, referido a 
obxectos do entorno 
inmediato, situacións 
e actividades cotiás e 
necesidades básicas. 

B3.9.1. Utiliza un 
vocabulario amplo e 
preciso para 
expresarse con 
claridade nun rexistro  
axeitado ásituación. 

    

 
 
 
 

 

 a 

 e 

 i 

B3.9. Relacións 
semánticas. O campo 
semántico. Familias 
léxicas. 

B3.10. Recoñecer e 
usar correctamente as relacións de sinonimia, polisemia eantonimia. 

B3.10.1. Recoñece e 
usa correctamente 
sinónimos, antónimos 
e 
palabraspolisémicas. 

    

B3.10. Comprensión e 
interpretación dos 
compoñentes do 
significado das 
palabras: denotación e 
connotación. 

B3.11. Comprender o 
significado das 
palabras en toda a 
súa extensión para 
recoñecer e 
diferenciar os usos 
obxectivos dos 
subxectivos. 

B3.11.1.Diferencia os 
compoñentes 
denotativos e 
connotativos no 
significado das 
palabras dentro 
dunha frase ou dun 
texto oral ouescrito. 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 

 

 n 

B3.11. 
Recoñecemento que 
cada lingua  ten un 
funcionamento propio 
e que non sempre hai 
un paralelismo entre 
si na ortografía, 
morfosintaxe 
esemántica. 

B3.12. Recoñecer 
que cada lingua ten 
o seu propio 
funcionamento e ao 
mesmo tempo ten 
algunhas 
coincidencias coas 
linguas romances. 

B3.12.1.Recoñecemento 
funcionamento propio de 
cada lingua e ao mesmo 
tempo as coincidencias 
coas linguas romances. 

     

 
 
 

 

 e 

 h 

B3.12. 
Recoñecemento, uso 
e explicación dos 
nexos e conectores 
textuais  (espaciais, 
temporais, de 
oposición e de 
contraste) e dos 
principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais 
coma léxicos. 

B3.13. Recoñecer, 
usar e explicar os 
nexos e conectores
 textuais 
(espaciais, 
temporais, de 
oposición e de 
contraste) e os 
principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais 
comaléxicos. 

B3.13.1. Recoñecer e 
usar mecanismos de 
referencia  externa: a 
deíxe, e de referencia 
interna: a anáfora, a 
catáfora e a elipse. 

    

B3.13.2. Recoñecer e 
usar  nexos e     
conectores espaciais, temporais, de oposición e de contraste. 

    

 

 e 

 f 

B3.13. Uso guiado de 
estratexias de 
autoavaliación e 
autocorrección do 
proceso de 
realización e dos 
resultados das 
producións escritas. 

B3.14. Avaliar o seu 
proceso de 
aprendizaxe cunha 
actitude activa e  
demellora. 

B3.14.1. Acepta 
positivamente as 
correccións e valóraas 
como cuestión básica na 
súa aprendizaxe. 

  

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

     



 

 

 a 

 d 

 m 

 n 

B4.1. Coñecemento 
das orixes  históricas 
da realidade 
plurilingüe de España 
e valoración como 
fonte de 
enriquecemento 
persoal e como mostra 
da riqueza do noso 
patrimonio histórico e 
cultural. 

B4.1. Coñecer a 
realidade plurilingüe 
de España, a 
distribución  
xeográfica das súas 
linguas e dos 
dialectos, as súas 
orixes históricas e 
algúns dos seus 
trazos diferenciais. 

B4.1.1. Localiza 
nun mapa as 
linguas de España 
e explica algunha 
das súas 
características 
diferenciais, 
comparando varios 
textos; recoñece as 
súas orixes 
históricas e 
describe algúns dos 
seus trazos 
diferenciais. 

  
 

 CCL 

 CSC 

   

 a 

 b 

 c 

B4.2. Diversidade 
lingüística no mundo, 
en Europa e na 
Península Ibérica. 

B4.2. Describir a 
diversidade 
lingüística no 
mundo, en Europa e 
na Península Ibérica 

B4.2.1. Describe a 
diversidade 
lingüística no 
mundo, en Europa 
e na Península 
Ibérica. 

  
 
 
 
 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

   

B4.3. Coñece e valora 
as variedades da lingua 
castelá na Península 
Ibérica. 

B4.3. Coñecer e 
valorar as 
variedades da lingua 
castelá na 
Península Ibérica. 

B4.3.1. Coñece a 
evolución da lingua 
castelá e as súas 
variantes dialectais. 

    

B4.4. Coñece a 
situación da lingua 
castelá en Sudamérica. 

B4.4. Coñecer a 
situación da lingua 
castelá en 
Sudamérica. 

B4.4.1. Coñece as 
orixes históricas do 
castelán en 
América  e     as     
súas     principais  
áreas 

    

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

   xeográficas.      



 

 a 

 e 

 g 

 h 

B4.5. Valoración da 
lingua e da 
comunicación como o 
medio para a 
comprensión doutros 
mundos e culturas e 
da propia persoa; para 
participar na 
sociedade plural e 
diversa do século XXI. 

B4.5. Valorar a 
lingua como o 
grande medio de 
comprensión e 
participación
 da/na historia 
colectiva e individual. 

B4.5.1. Valora a 
lingua como o 
grande medio de 
comprensión e 
participación da/na 
historia colectiva e 
individual. 

  

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

   

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 4: Educación literaria    

 a 

 b 

 d 

 g 

 h 

B5.1. Lectura regular 
de obras literarias. 

B5.1. Ler con 
regularidade
 obras 
literarias. 

B5.1.1. Le con 
regularidade obras 
literarias. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

   

 a 

 b 

 d 

B5.2. Valoración do 
uso dos elementos 
propios de cada 
xénero literario, o 
punto de vista   
empregado   e   o   
uso   estético  da 

B5.2. Valorar o uso 
dos elementos 
propios de cada   
xénero   literario,  o 

B5.2.1. Describe o 
uso dos elementos 
propios de cada 
xénero literario,     o     
punto     de     vista 

  CCL 

 CSC 

 CCEC 

   

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2 



 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5: Educación literaria      

 h linguaxe. punto de vista 
empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

empregado e o uso 
estético da linguaxe 
nos textos literarios. 

     

B5.3. Lectura 
expresiva e 
comprensiva e 
audición de poemas 
recitados ou 
cantados; 
determinación do 
tema principal, a  
estrutura xeral e os 
principais recursos 
estilísticos. 

B5.3. 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. 

B5.3.1. 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. 

  
 
 
 
 
 

 
 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

   

 a 

 b 

 d 

 g 

 h 

B5.4. 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. 

B5.4. Ler expresiva e 
comprensivamente 
textos narrativos
 breves, 
localizando e 
describindo os 
elementos  estruturais 
e formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxesprincipais. 

B5.4.1. Le expresiva 
e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os elementos estruturais  e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxesprincipais. 

    

B5.5.  Lectura 
dramatizada e 
comprensiva, 

B5.5.  Ler  
dramatizada  e 

B5.5.1. Le
 dramatizada e 

    

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 Bloque 5: Educación literaria      

 visionado de pezas 
teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

comprensivamente, 
visionar pezas teatrais 
e recoñecer os 
compoñentes e 

procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

comprensivamente, 
visiona pezas teatrais 
e recoñece os 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

     

B5.6. Visionado, 
análise e uso doutras 
linguaxes estéticas: o 
cine. 

B5.6. Ver e analizar  
outras linguaxes 
estéticas: ocine. 

B5.6.1. Visiona e analiza 
películas. 

    

B5.6.2. Recoñece os 
diferentes subxéneros 
cinematográficos. 

    

 g 

 h 
B5.7. Comparación 
de textos 
pertencentes a 
diferentes xéneros e 
subxéneros, 
sinalando as 
coincidencias e 
diferenzas, tanto 
estruturais coma 
formais. 

B5.7. Comparar textos 
pertencentes a 
diferentes xéneros e 
subxéneros, sinalando
 as 
coincidencias   diferenzas, tanto estruturais comaformais. 

B5.7.1. Compara 
textos pertencentes 
aos diferentes 
xéneros,
 sinal
ando as 
coincidencias e 
diferenzas, tanto 
estruturais 
comaformais. 

  
 
 
 

 

 CCL 

   

B5.7.2. Compara 
textos pertencentes 
ao mesmo xénero 
pero a diferentes 
subxéneros, 
sinalando as 
coincidencias e 
diferenzas,  tanto  
estruturaiscoma 

    

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5: Educación literaria      

   formais.      



 

B5.8. Análise de 
textos literarios, 
identificación dos 
trazos dos 
subxéneros e a 
funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

B5.8. Analizar textos 
literarios, identificar 
os trazos dos 
subxéneros e  a 
funcionalidade dos 
recursosretóricos. 

B5.8.1. Analiza 
textos literarios, de 
maneira guiada, 
identifica os  trazos 
dos subxéneros e a 
funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

    

 a 

 b 

 d 

 g 

 h 

B5.9. Produción, previa 
planificación, de 
valoracións persoais 
sobre o texto lido. 

B5.9. Producir, previa 
planificación, 
valoracións persoais 
sobre as obras 
traballadas na aula. 

5.9.1. Analiza o 
contido das obras 
literarias 
traballadas, 
seguindo as pautas 
dadas: narrador, eu 
lírico, elementos do 
relato... 

  
 
 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

   

B5.9.2. Desenvolve 
unha valoración 
persoal do texto 
lido, planificando o 
seu contido e 
argumentando 
sobre os aspectos 
que persoalmente 
lle chamaron máis 
a atención. 

    

B5.10. Produción de 
textos de intención 
estética servíndose 
dos coñecementos 
literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos 
traballados naaula. 

B5.10. Escribir textos 
de intención
 estética 
servíndose dos 
coñecementos 
literarios adquiridos e 
dosrecursos 

B5.10.1. Escribe 
textos de intención 
estética servíndose 
dos coñecementos 
literarios adquiridos 
e       dos       
recursos      
retóricos 

  

 CCL 

 CCEC 

   

 

ÁMBITO  DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5: Educación literaria      



 

  retóricos traballados 
na aula. 

traballados na aula.      

 a 

 i 
B5.11. 
Aproveitamento, baixo 
guía, dos fondos e 
recursos que ofrecen 
as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, 
para a realización de 
traballos e cita 
axeitada destes. 

B5.11. Servirse, 
seguindo unhas
 pautas 
orientadoras, dos  
fondos e recursos 
que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a 
realización de 
traballos e cita 
axeitadadestes. 

B5.11.1. 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 

   

 a 

 b 

 d 

 f 

 g 

 h 

B5.12. Valoración  da 
lectura como fonte  
depracer. 

B5.12. Valorar a 
lectura como fonte de 
pracer. 

B5.12.1. Goza coa 
lectura de textos 
literarios. 

  CCL 

 CAA 

 CCEC 
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e 
falar 

     

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e 
falar 

     



 

 b 

 g 

 h 

 j 

 p 

B1.1. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
orais expositivos e 
argumentativos. 

B1.1. Comprender, 
interpretar e valorar 
textos orais 
expositivos e 
argumentativos. 

B1.1.1. Identifica as 
ideas principais  e 
secundarias dun texto 
oral expositivo ou 
argumentativo, formal 
ou informal, producido 
na variante estándar 
ou en calquera das 
variedadesdialectais. 

  
 
 
 

 

 CCL 

   

B1.1.2. Recoñece 
aintención 
comunicativa 
dostextos. 

    

B1.1.3. Diferencia as  
explicacións dos 
argumentos. 

  CCL 

 CAA 

   

 a 

 b 

 c 

 g 

B1.2. Desenvolvemento 
de habilidades de 
escoita cunha actitude 
de interese, 
cooperación e respecto. 

B1.2. Coñecer e usar 
as normas de cortesía 
nas intervencións 
orais propias e alleas, 
tanto 
espontáneas como 
planificadas. 

B1.2.1. Coñece, 
aprecia e usa as 
normas que rexen a 
cortesía na 
comunicación oral. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

   

 a 
B1.3. Valoración

 das
 producións

 orais 

B1.3. Valorar as B1.3.1.   Aprecia   a   
emisión   dunha 

  CCL    
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Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar 
e falar 

     



 

 b 

 c 

 d 

 f 

 g 

 n 

emitidas cunha fonética 
galega correcta e 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

producións emitidas 
cunha fonética galega 
correcta e actitude 
crítica ante os 
prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

pronuncia galega 
correcta, recoñece 
os erros de 
produción oral e 
propón solucións 
para melloralas. 

  CAA    

B1.3.2. Comprende, 
interpreta e rexeita 
os prexuízos que se 
poidan asociar coa 
pronuncia da lingua 
galega. 

  

 

 CAA 

   

B1.3.3. Usa a 
variante dialectal  
propia e asúmea 
como a variedade 
habitual do 
seucontexto. 

  

 CCL 

 CCEC 

   

 a 

 b 

 f 

 g 

 p 

B1.4. Coñecemento, 
uso e aplicación de 
técnicas e estratexias 
necesarias para falar 
en público. 

B1.4. Aplicar técnicas 
e estratexias para 
falar en público, en 
situacións formais ou 
informais. 

B1.4.1. Elabora 
guións  para 
organizar os 
contidos de 
exposicións formais 
ou informais breves. 

  

 CCL 

 CAA 

   

B1.4.2. Participa con 
fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas ou 
formais utilizando 
unha linguaxe 
correcta e rica. 

  

 CCL 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar 
e falar 

     



 

   
B1.4.3. Recoñece a 
avalía erros nos 
discursos orais propios 
e alleos e trata de 
evitalos. 

  

 CCL 

 CAA 

   

 b 

 c 

 f 

 g 

 h 

 j 

 p 

B1.5. Construción de 
textos expositivos e 
argumentativos 
adecuados a distintos 
rexistros, coherentes 
e ben organizados. 

B1.5. Producir textos 
expositivos e 
argumentativos en 
diferentesrexistros. 

B1.5.1. Participa en 
conversas informais 
nos que intercambia 
información e expresa 
a súa opinión. 

  CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

   

B1.5.2. Utiliza o 
rexistro lingüístico 
axeitado a cada 
situación comunicativa. 

  

 CCL 

 CSC 

   

B1.5.3. Realiza 
exposicións 
educativassinxelas. 

  

 CCL 

   

 f 

 i 
B1.6. Coñecemento e 
aplicación, con axuda 
das TIC, de técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos 
orais sobre temas de 
actualidade. 

B1.6. Coñecer e 
aplicar, con axuda das 
TIC, técnicas e 
estratexias para 
realizar  exposicións  
orais 

B1.6.1. Consulta os 
medios de información 
dixitais para 
seleccionar contidos 
relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións. 

  

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

   

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 



 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar 
e falar 

     

  planificadas. 
B1.6.2. Emprega as 
TIC para facer  as 
súas presentacións 
máis claras e 
atractivasvisualmente. 

  CD 

 CCL 

 CSC 

   

 a 

 b 

 c 

 f 

 g 

 j 

 p 

B1.7. Participación 
activa e argumentada 
en debates nos que 
se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.7. Participar activa 
e argumentadamente 
en debates nos que se 
expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.7.1. Desenvolve 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e comenta 
as contribucións das 
persoas interlocutoras. 

  

 CCL 

 CAA 

   

B1.7.2. 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 

   

B1.8. Valoración da 
lingua oral como un 
instrumento de 
aprendizaxe e de 
relación social. 

B1.8. Valorar a lingua 
oral como un 
instrumento útil  na 
aprendizaxe e nas 
relaciónssociais. 

B1.8.1. 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 

   

 



 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 
 

 

 e 

 g 

 j 

B2.1. Comparación de 
textos literarios e non 
literarios e 
diferenciación de textos 
dos tres grandes 
xéneros a partir dos 
seus trazos 
característicos máis 
xerais. 

B2.1. Comparar textos 
literarios e non 
literarios e diferenciar 
textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos 
seus trazos 
característicos máis 
xerais. 

B2.1.1. Compara 
textos literarios e non 
literarios e describe 
as súas diferenzas e 
similitudes. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 CCL 

   

B2.1.2. Diferencia 
textos dos tres 
grandes xéneros a 
partir dos seus 
trazos característicos 
máis xerais. 

    

 

 e 

 g 

 h 

B2.2. Análise de textos 
literarios, identificación 
dos trazos dos 
subxéneros e a 
funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

B2.2. Analizar textos 
literarios, identificar os 
trazos dos subxéneros 
e a funcionalidade
 dos 
recursosretóricos. 

B2.2.1. Analiza 
textos literarios, 
identifica os trazos 
dos subxéneros e a 
funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

    

 

 e 

 f 

 g 

 h 

 j 

B2.3. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
expositivos e 
argumentativos. 

B2.3. Comprender, 
interpretar e valorar 
textos expositivos
  e 
argumentativos. 

B2.3.1. Identifica as 
ideas principais e 
secundarias dun 
texto expositivo ou 
argumentativo. 

    

B2.3.2. Recoñece a 
intención 
comunicativa 
dostextos. 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 



 

 Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

   
B2.3.3 Diferencia as 
explicacións dos 
argumentos. 

  CCL 

 CAA 

   

 a 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 j 

 p 

B2.4. Produción de 
textos expositivos e 
argumentativos a partir 
da información obtida 
na biblioteca ou outras 
fontes de 
documentación. 

B2.4. Producir textos expositivos  e 
argumentativos. 

B2.4.1. Produce  
textos  expositivos e 
argumentativos 
elaborados a partir de 
información obtida en 
bibliotecas e outras 
fontes de 
información. 

  
 
 

 CCL 

 CD 

   

 e 

 g 

 m 

B2.5. Descrición e 
caracterización dos 
trazos definitorios 
básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

B2.5. Describir e 
caracterizar os trazos 
definitorios básicos da 
linguaxe 
cinematográfica. 

B2.5.1. Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos 
da linguaxe 
cinematográfica. 

 
 CCL 

 CCEC 

   

 a 

 f 

 i 

B2.6. Uso dos recursos 
que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC 
para obter, organizar e 
seleccionar a 
información. 

B2.6. Usar os 
recursos que ofrecen 
as bibliotecas e as 
TIC para obter, 
organizar e 
seleccionar 
información. 

B2.6.1. Aplica 
correctamente o 
sistema de procura 
na biblioteca e nos 
buscadores de 
internet para obter,     
organizar    e   
seleccionar 

  

 CCL 

 CAA 

 CD 

   

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     



 

   información.      

 a 

 b 

 g 

 n 

B2.7. Actitude reflexiva 
e crítica ante a lectura 
de calquera tipo de 
texto para detectar 
prexuízos 
ediscriminacións. 

B2.7. Manifestar unha 
actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura 
de calquera tipo de 
texto para detectar 
prexuízos e 
discriminacións. 

B2.7.1. Identifica e  
expresa posturas de 
acordo e desacordo 
sobre aspectos 
parciais ou globais 
dun texto. 

  
 

 CCL 

   

B2.7.2. Recoñece e 
evita usos lingüísticos 
que transmiten 
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

  CCL 

 CSC 

   

 a 

 f 

 g 

 i 

B2.8 Planificación, 
produción e revisión do 
texto con adecuación, 
coherencia, cohesión  e 
respecto polas normas 
morfolóxicas, 
ortográficas 
etipográficas. 

B2.8. Planificar 
producir e revisar 
textos con 
adecuación, 
coherencia, cohesión 
e con respecto polas 
normas morfolóxicas, 
ortográficas e 
tipográficas. 

B2.8.1. Planifica a 
composición dos 
escritos en función do 
tipo de texto  e da 
situación 
comunicativa para 
redactar textos 
adecuados, 
coherentes e 
bencohesionados. 

  

 
 
 

 CCL 

 CAA 

   

B2.8.2. Redacta 
borradores, utiliza 
esquemas, árbores 
ou mapas 
conceptuais     para     
planificar     e 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     



 

   organizar os seu 
escritos. 

     

B2.8.3. Utiliza o 
rexistro lingüístico 
adecuado en función 
da situación 
comunicativa e do 
ámbito de uso. 

  

 CCL 

 CSC 

   

B2.8.4. Usa  
elementos  
lingüísticos e 
discursivos para 
alcanzar a 
coherencia e 
cohesión internas do 
texto. 

  

 

 CCL 

   

B2.8.5. Revisa os 
textos para resolver 
dificultades de 
contido e de forma. 

  

 CCL 

 CAA 

   

 a 

 f 

 g 

 i 

B2.9. Utilización das 
TIC para organizar os 
contidos, mellorar a 
presentación e corrixir 
erros. 

B2.9. Utilizar as TIC 
para organizar os 
contidos, mellorar a 
presentación e corrixir 
as producións 
escritas. 

B2.9.1. 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 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da 
lingua 

     



 

 e 

 g 
B3.1. Coñecemento, 
aplicación e valoración 
das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas das 
linguas galega e 
castelá. 

B3.1. Aplicar e valorar 
as normas ortográficas 
e morfolóxicas das 
linguas galega e 
castelá. 

B3.1.1. Aplica 
correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas das 
linguas galega e 
castelá. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 CCL 

   

B3.2. Análise e uso 
reflexivo da puntuación 
en relación coa 
cohesión sintáctica e 
textual. 

B3.2. Analizar e usar 
correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica e textual. 

B3.2.1. Analiza e usa 
correctamente a 
puntuación de acordo 
coa cohesión textual e 
sintáctica . 

    

B3.2.2. Revisa os 
textos para 
puntuarcorrectamente. 

    

B3.3. Análise e uso reflexivo da acentuación, especialmente adiacrítica. B3.3. Analizar e usar 
correctamente as 
normas de 
acentuación. 

B3.3.1. Analiza e usa 
correctamente as 
normas de acentuación. 

    

 e 
 f 
 g 

B3.4. Recoñecemento 
e identificación das 
categorías gramaticais. 

B3.4. Aplicar
 oscoñecement
os sobre as distintas 
categorías gramaticais  
naelaboración 

B3.4.1. Produce textos 
orais e escritos de 
diferentes xéneros cun 
correcto uso das 
distintas  
categoríasgramaticais. 

  

 CCL 

 CAA 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      



 

  de textos escritos e 
orais. 

B3.4.2. Identifica e 
explica os usos e 
valores das categorías 
gramaticais 
relacionándoos coa 
intención comunicativa 
e a tipoloxía textual. 

     

B3.5. Recoñecemento da 
estrutura de substantivos, 
adxectivos e verbos e da 
súa caracterización 
morfolóxica para a 
mellora da comprensión e 
produción textuais. 

B3.5. Recoñecer a 
estrutura de 
substantivos, adxectivos 
e verbos e da súa 
caracterización 
morfolóxica para 
mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

B3.5.1. Coñece e 
utiliza adecuadamente 
substantivos, 
adxectivos e formas 
verbais na 
comprensión e 
produción de textos 
orais eescritos. 

    

B3.6. Coñecemento,
 tipoloxía e 
caracterización 
dosdeterminantes. 

B3.6. Recoñecer e 
identificar os trazos 
característicos da 
categoría gramatical 
dos determinantes, 
explicando os seus 
usos e valores nos 
textos. 

B3.6.1. 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. 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      



 

 
B3.7.Coñecemento,caracterizacióne 
tipoloxía dospronomes. 

B3.7. Recoñecer e 
identificar os trazos 
característicos da 
categoría gramatical 
dos pronomes e 
explicar os seus 
usos e valores nos 
textos. 

B3.7.1. 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. 

     

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. 

B3.8.1. 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. 

    

B3.9. Recoñecemento, observación, 
uso e explicación dos diferentes 
conectores textuais. 

B3.9. Recoñecer en 
textos de diversa 
índole e usar nas 
producións propias 
orais e escritas os 
diferentes onectores 
textuais. 

B3.9.1. Identifica e 
usa distintos tipos 
de conectores que 
lle proporcionan 
cohesión a untexto. 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. clave El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da 
lingua 

     



 

 
B3.10. Reflexión e 
explicación das 
relacións semánticas: 
sinonimia e antonimia. 

B3.10. Reflexionar e 
explicar as relacións 
semánticas: sinonimia 
e antonimia. 

B3.10.1. Identifica e 
explica as relacións 
semánticas: sinonimia 
e antonimia. 

     

B3.10.2..Utiliza un 
vocabulario amplo e 
preciso utilizando os 
recursos 
proporcionados pola 
sinonimia. 

  CCL    

 

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque  4. Lingua e sociedade      

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque  4. Lingua e sociedade      

 e 

 g 

 m 

 n 

B4.1. A orixe e 
formación da lingua 
galega. 

B4.1. Recoñecer os 
principias elementos 
na orixe e formación 
da lingua galega. 

B4.1.1. Recoñece os 
principias elementos 
na orixe e formación 
da lingua galega. 

  

 CCL 

   



 

 e 

 g 

 i 

 m 

 n 

B4.2. 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. 

B4.2 Identificar as 
causas e 
consecuencias dos 
feitos máis relevantes 
da historia social da 
lingua desde os seus 
inicios ata 1916. 

B4.2.1. Recoñece os 
acontecementos 
relevantes da historia 
social da lingua 
galega desde os 
seus inicios ata1916. 

  
 
 
 

 

 CCL 

 CSC 

   

B4.2.2. Identifica as 
causas e 
consecuencias dos 
feitos máis 
relevantes da historia 
social da lingua 
galega desde os 
seus inicios ata 
1916. 

    

B4.2.3. 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 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque  4. Lingua e sociedade      

 b 

 c 

 d 

 f 

B4.3. Situación 
sociolingüística e legal 
das linguas de España. 

B4.3 Coñecer e 
describir a situación 
sociolingüística e legal 
das linguas de 

B4.3.1. Coñece a 
lexislación que 
regula os dereitos 
lingüísticos 
individuais e 
colectivos. 

  
 

 
 
 

   



 

 g 

 m 

 n 

España. 
B4.3.2. Coñece a 
lexislación que 
regula a utilización 
do galego e a súa 
promoción nos 
diferentes ámbitos. 

  

 

 CCL 

 CSC 

   

B4.4. Prexuízos 
lingüísticos. 

B4.4 Identificar os 
prexuízos lingüísticos 
e analizar a situación 
persoal en relación 
aeles. 

B4.4.1. Coñece o 
que é  un prexuízo. 
Detecta e analiza a 
presenza de 
prexuízos cara ao 
galego na súa 
práctica lingüística e 
na do seu contorno. 

    

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5: Educación literaria      

 e 

 g 

 m 

 n 

B5.1. Identificación e 
comprensión das 
distintas épocas e 
períodos das 
literaturas galega e 
castelá desde as súas 
orixes ata o século XX 

B5.1. Identificar e 
comprender as 
distintas épocas e 
períodos das 
literaturas galega e 
castelá desde as súas 
orixes ata o século 
XX. 

B5.1.1. Identifica as 
distintas épocas e 
períodos das 
literaturas galega e 
castelá desde as 
súas orixes ata o 
século XX. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CCL 

   

B5.1.2. Sinala os 
principais trazos 
característicos dos  
distintos períodos 
das literaturas 
galega e castelá 
desde a Idade Media 
ata o século XX. 

    



 

 a 

 d 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 n 

B5.2. Selección, 
lectura autónoma e 
comentario de textos 
representativos das 
literaturas galega e 
castelá desde a Idade 
Media ata o século XX. 

B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente 
 e comentar 
textos representativos
 das literaturas 
galega e castelá 
desde a Idade Media 
ata o século XX e 
relacionar o seu 
contido co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico    de  
cada 

B5.2.1. Selecciona, 
seguindo criterios 
razoados, textos 
representativos das 
literaturas galega e 
castelá desde a 
Idade Media ata o 
século XX para a súa 
lectura. 

    

B5.2.2. Le 
autonomamente e 
comenta obras ou 
textos 
representativos      
das      literaturas 

    

 
 
 

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5: Educación literaria      

  período. galega e castelá desde 
a Idade Media ata o 
século XX, resume o 
seu contido, sinala os 
seus trazos 
característicos 
definitorios e 
relaciónaos co 
contexto histórico, 
cultural e 
sociolingüístico do 
período 
correspondente. 

     



 

B5.2.3. Compara 
textos literarios dunha 
mesma época ou 
período ou de 
diferentes épocas e 
períodos atendendo 
aos seus principais 
contidos, sinala os 
seus trazos definitorios 
e pono en relación co 
contexto histórico, 
cultural e 
sociolingüístico da(s) 
época(s) ou do(s) 
período(s). 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5: Educación literaria      

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 n 

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas, 
audicións e lecturas 
dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos das 
literaturas galega e 
castelá desde a Idade 
Media ata o século XX. 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, 
facer audicións e ler 
dramatizadamente 
textos narrativos, 
 poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
das literaturas galega e 
castelá desde a Idade 
Media ata o séculoXX. 

B5.3.1. Le expresiva, 
comprensiva e/ou 
dramatizadamente 
textos narrativos, 
poéticos, teatrais e 
ensaísticos 
representativos das 
literaturas galega e 
castelá desde a Idade 
Media ata o século 
XX. 

     



 

 a 

 b 

 e 

 g 

 i 

 m 

B5.4. Elaboración de 
traballos individuais 
e/ou en grupo, nos que 
se describan e analicen 
textos literarios 
representativos das 
literaturas galega e 
castelá desde a Idade 
Media ata o século XX. 

B5.4. Elaborar traballos 
individuais e/ou en 
grupo, nos que se 
describan e analicen
 textos 
representativos das 
literaturas galega e 
castelá desde a Idade 
Media ata o séculoXX. 

B5.4.1. Elabora 
traballos individual 
e/ou colectivamente, 
nos que se describen 
e analizan textos 
representativos das 
literaturas galega e 
castelá desde a Idade 
Media ata o século 
XX. 

    

 a 

 e 

 f 

B5.5. Consulta de fontes 
de información e 
familiarización  coas  
TIC  para  a realización 

B5.5. Consultar fontes 
de información e 
familiarizarse cos 
recursos das TIC   para 

B5.5.1. Consulta 
fontes de información 
para a realización de 
traballos   sinxelos   e   
cita axeitada 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5: Educación literaria      

 i de traballos e cita 
axeitada destas. 

a realización de 
traballos e cita 
axeitada destas. 

destas.      

B5.5.2. Emprego de 
diferentes recursos 
básicos das TIC 
para a realización de 
traballos sinxelos e 
cita axeitada destes. 

  

 CCL 

 CD 

   

 a 

 g 

 h 

 m 

B5.6. Creación ou 
recreación de textos de 
intención literaria 
partindo das  
características dos 

B5.6. Crear ou 
recrear textos 
sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos 

B5.6.1. Crea ou 
recrea textos 
sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos 
traballados na aula. 

  
 
 

 

 CCL 

   



 

traballados naaula. traballados naaula. 
B5.6.2. Desenvolve 
o gusto pola escrita 
como instrumento 
de comunicación 
capaz de analizar e 
regular os propios 
sentimentos. 

  CCEC    

 ÁMBITO DA COMUNICACIÓN 
MÓDULO 4 

     

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. 
Escoitar e falar 

     

 d 

 e 

 h 

B1.1. Comprensión e 
interpretación de textos 
propios dos medios de  
comunicación: a 
información e aopinión. 

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. 

B1.1.1. Comprende 
o sentido global de 
textos orais dos 
medios de 
comunicación 
udiovisuais, 
identifica o 
propósito, a tese e 
os argumentos de 
noticias, debates ou 
declaracións, 
determina o tema e 
recoñece a intención 
comunicativa do/da 
falante. 

  
 

 

 CCL 

   

B1.1.2. Analiza 
criticamente tanto a 
forma como o 
contido de noticias, 
debates e 
procedentes dos  
medios de 
comunicación e 
recoñece a validez 
dosargumentos. 

  
 
 

 

 

 CCL 

 CAA 

   



 

B1.2. Comprensión e 
interpretación de textos 
orais expositivos e  
argumentativos do 
ámbito educativo e de 
natureza diversa 
(presentacións, 
relatorios e 
intervencións  en 
mesasredondas). 

B1.2. Comprender e 
interpretar textos 
orais expositivos e 
argumentativos 
utilizados no       
ámbito      educativo 

B1.2.1. Identifica a 
intención 
comunicativa, a tese 
e os  argumentos 
dos debates, 
relatorios e mesas 
redondas do ámbito 
educativo e elabora 
un esquema 
ouresumo. 

    

 

 ÁMBITO DA COMUNICACIÓN 
MÓDULO 4 

     

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e 
falar 

     

  (presentacións, 
relatorios e 
intervencións en 
mesas redondas). 

B1.2.2. Recoñece os 
procedementos 
lingüísticos para 
manifestarse a favor 
ou en contra dunha 
opinión ou postura. 

  

 CCL 

 CSC 

   

 a 

 c 

 d 

 h 

B1.3. Desenvolvemento 
de habilidades de 
escoita activa, cunha 
actitude de interese, de 
cooperación e de 
respecto , identificando 
prexuízos e mensaxes 
discriminatorias. 

B1.3. 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 

B1.3.1. Identifica os 
recursos que 
proporcionan 
adecuación, 
coherencia e 
cohesión ao 
discurso. 

  

 CCL 

   

B1.3.2. Coñece e 
aplica as normas que 
rexen a cortesía na  
comunicación oral e 
respecta as 
opiniónsalleas. 

  

 CCL 

 CSC 

   



 

espontáneas como 
planificadas. B1.3.3. 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. 

  

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar      

 h 

 o 
B1.4. Produción 
de discursos 
orais, en 
intervencións 
espontáneas e 
planificadas con 
apoio das TIC, 
adecuados á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión e 
corrección. 

B1.4. Producir 
textos orais, en
 intervenció
ns espontáneas, 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión e 
corrección. 

B1.4.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión ecorrección. 

  
 

 CCL 

 CSC 

   

 b 

 h 
B1.5. Aplicación 
dos 
coñecementos 
gramaticais á 
avaliación e 
mellora da 
expresión oral e 
recoñecemento 
en exposicións 
orais propias e 
alleas das 
dificultades 
expresivas. 

B1.5. Aplicar os 
coñecementos 
gramaticais á 
avaliación e 
mellora da 
expresión oral e 
recoñecer en 
exposicións orais 
propias e alleas as 
dificultades 
expresivas. 

B1.5.1. Recoñece erros 
(incoherencias,repeticións,ambigüidades, 
pobreza léxica, erros fonética e 
entoación inadecuada) nos discursos 
propios e alleos para evitalos nas 
súasproducións. 

  

 

 

 CCL 

 CCA 

   



 

 h 

 o 
B1.6. Valoración 
da lingua oral 
como un 
instrumento de 
aprendizaxe e 
de relación 
social. 

B1.6. Valorar a 
lingua oral como un 
instrumento útil  na 
aprendizaxe e nas 
relaciónssociais. 

B.1.6.1. 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 

 CSC 

 CCA 

 CSIEE 

   

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos 
de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 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 

B2.1.1. Emprega pautas  e estratexias 
que facilitan a análise do contido 
(resumos, cadros, esquemas e mapas 
conceptuais). 

  

 CCL 

 CCA 

   

B2.1.2. Aplica os coñecementos 
lingüísticos propios (gramaticais e 
léxicos) e recursos alleos (dicionarios e 
outras fontes de documentación) para 
solucionar problemas de comprensión. 

  
 

 
 
 
 

 

 CCL 

   

B2.1.3. Elabora o esquema 
xerarquizado de ideas duntexto. 

    



 

B2.1.4. Deduce información global do 
texto a partir de contidos explícitos e 
implícitos. 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

   
B2.1.5. Entende o 
significado de 
palabras propias do 
rexistro culto e 
incorpóraas ao seu 
discurso. 

  

 CCL 

 CAA 

   

 d 

 e 

 h 

 d 

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

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

B2.2.1. Identifica a 
intención 
comunicativa, o tema 
e os subtemas de 
escritos propios da 
vida cotiá 
relacionados co 
ámbito laboral, 
administrativo e 
comercial. 

  

 

 CCL 



   

B2.2.2. Comprende, 
interpreta e valora 
textos propios da vida 
cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: 
currículo, carta de 
presentación, 
solicitude ou 
instancia, carta de 
reclamación . 

  
 

 CCL 

 CSC 

   



 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 
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 
nainternet. 

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 nainternet. 

B2.3.1. Comprende 
textos relacionados 
co ámbito educativo, 
tanto materiais de 
consulta (dicionarios, 
glosarios, 
enciclopedias, etc.), 
como libros de texto e 
recursos de temas 
especializados na 
internet. 

  

 

 CCL 

 CD 

   

B2.3.2. Interpreta a 
información de 
mapas, gráficas, 
diagramas. 

  

 CCL 

   

B2.4. Comprensión e 
interpretación de textos 
xornalísticos de opinión: 
carta ao director, 
editorial, columna e 
artigo de opinión. 

B2.4. Comprende e 
interpreta textos 
xornalísticos de 
opinión: carta ao 
director, editorial, 
columna e artigo de 
opinión. 

B2.4.1. Diferencia os 
trazos característicos 
dos textos 
xornalísticos de 
opinión: carta ao 
director, editorial, 
columna e  artigo 
deopinión. 

  
 
 

 

 CCL 

 CSC 

   

B2.4.2. Valora a 
intención 
comunicativa dun 
texto xornalístico e 
distingue entre 
información, opinión e 
persuasión. 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 



 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 
B2.5. Comprensión e 
interpretación das 
mensaxes explícitas e 
implícitas que 
transmiten os textos 
publicitarios dos medios 
de comunicación. 

B2.5. Comprende e 
interpreta as mensaxes 
explícitas e implícitas 
que transmiten os 
textos publicitarios dos 
medios de 
comunicación. 

B2.5.1. Comprende e 
interpreta as 
mensaxes explícitas e 
implícitas que 
transmiten os textos 
publicitarios dos 
medios de 
comunicación 
(anuncios). 

     

B2.5.2. Reflexiona e 
ten  unha postura 
crítica ante as 
mensaxes 
persuasivas que 
proveñen dos medios 
de comunicación. 

    

 c 

 d 

 h 

B2.6. Lectura crítica e 
reflexiva que permita 
identificar usos 
lingüísticos 
discriminatorios. 

B2.6. Identificar os 
usos lingüísticos que 
conteñan prexuízos ou 
mensaxes 
discriminatorias. 

B2.6.1. Reflexiona 
sobre os usos 
lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

    

B2.6.2. Detecta 
prexuízos e 
mensaxes 
discriminatorias 
implícitas nos textos 
de medios de 
comunicación con 
especial atención  
ápublicidade. 

  
 

 CCL 

 CSC 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 



 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     

 b 

 f 

 h 

B2.7. 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). 

B2.7. Empregar 
estratexias e técnicas 
axeitadas para 
producir 
 escritos 
adecuados, coherentes 
e ben cohesionados 
desde o punto de
 vista 
comunicativo 
(planificación, 
organización, 
redacción e revisión). 

B2.7.1. Utiliza 
distintas técnicas de 
planificación para 
organizar o seu 
discurso (diferentes 
tipos de esquemas e 
mapas conceptuais). 

  
 
 
 
 
 
 

 CCL 

   

B2.7.2. Utiliza o 
rexistro adecuado en 
función da tipoloxía 
textual e do acto 
comunicativo. 

    

B2.7.3. Ordena as 
ideas e estrutura os 
contidos en unidades 
sintácticas 
consecutivas e 
encadeadas con 
conectores e outros 
elementos de 
cohesión. 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     



 

   
B2.7.4. Coñece as 
regras  ortográficas e 
as normas 
morfosintácticas e 
sérvese das 
ferramentas 
lingüísticas ao seus 
alcance (correctores, 
dicionarios e 
gramáticas) para 
aplicalas 
correctamente. 

  
 

 

 CCL 

 CD 

   

B2.7.5. 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. 

  
 

 

 CCL 

   

 b 

 e 

 h 

B2.8. Produción, en 
soporte impreso ou 
dixital, de textos propios 
da vida cotiá 
pertencentes ao ámbito 
laboral, xurídico, 
administrativo e 
comercial. 

B2.8. Producir, 
respectando as súas 
características formais  
e de contido, textos 
propios da vida cotiá 
pertencentes a 
distintos ámbitos tanto 
en formato papel 
comodixital: 

B2.8.1. 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: 
currículo, carta de 
presentación,  
solicitude ou 
instancia, 

  
 

 CCL 

 CD 

 CSC 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e 
escribir 

     



 

  laborais,
 xurídico, 
administrativos 
 e comerciais. 

carta de 
reclamación. 

     

B2.9. Produción, en 
soporte impreso ou 
dixital, de cartas á 
dirección e columnas de 
opinión. 

B2.9. Producir, en 
soporte impreso ou 
dixital, cartas á 
dirección e columnas 
de opinión. 

B2.9.1. Crea, en 
soporte impreso ou 
dixital, cartas á 
dirección e columnas 
de opinión. 

    

 d 

 h 
B2.10. Valoración da 
escritura como un 
instrumento de 
aprendizaxe, de relación 
social e enriquecemento 
persoal. 

B2.10. Valorar a 
escritura como un 
instrumento moi útil na 
aprendizaxe, nas 
relacións sociais e no 
desenvolvemento do 
individuo. 

B2.10.1. 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 

   

 

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

 b 

 e 

 l 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e  uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 

B3.1. Recoñecer e 
explicar os valores de  
léxico preciso de 
diferentes categorías 

B3.1.1. Recoñece, 
explica e usa un léxico 
amplo e preciso de 
diferentes categorías 
gramaticais. 

  

 
 
 
 

   



 

incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático. 

gramaticais, así como 
da fraseoloxía. B3.1.2. Recoñece, 

explica e usa 
fraseoloxía diversa da 
lingua galega nas súas 
producións orais e 
escritas. 

  
 

 

 CCL 

 CAA 

   

 b 

 e 

 i 

B3.2. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de 
creación de palabras. 

B3.2. 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  
oulatina. 

B3.2.1. Recoñece e 
explica os 
procedementos de 
creación de palabras. 

    

B3.2.2. Crea palabras 
novas utilizando os 
procedementos de 
creación léxica. 

    

B3.2.3. Recoñece os 
valores de prefixos e 
sufixos e as súas 
posibilidades 
combinatorias para 
crear novas palabras. 

  

 CCL 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

   
B3.2.4. Identifica a 
procedencia grega ou 
latina de prefixos e 
sufixos habituais no 
uso da linguagalega. 

     



 

 a 

 d 

 e 

B3.3. 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). 

B3.3. Recoñecer e 
usar a fonética da 
lingua galega. 

B3.3.1. 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 

   

 b 

 e 
B3.4. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas das linguas 
galega e castelá. 

B3.4. Aplica e valora 
as normas ortográficas 
e morfolóxicas das 
linguas galega e 
castelá. 

B3.4.1. Aplica 
correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas das 
linguas galega e 
castelá nos discursos 
orais e escritos. 

    

B3.4.2. Recoñece o 
valor funcional e 
social das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas das 
linguas galega e 
castelá. 

  

 

 CCL 

   

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

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

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

B3.5.1. Analiza e usa 
correctamente a 
puntuación, de acordo 
coa 
cohesiónsintáctica. 

     



 

 b 

 e 
B3.6. As principais regras 
de combinación impostas 
polos predicados en 
función dos seus 
argumentos; estruturas 
sintácticas e tipos de 
oración segundo a 
natureza do predicado. 

B3.6. Recoñecer e 
usar enunciados e 
oracións, identificando 
as principais regras de 
combinación impostas 
polo verbos. 

B3.6.1. Recoñece 
enunciados e 
identifica a palabra 
nuclear que o 
organiza sintáctica e 
semanticamente. 

  

 CCL 

 CAA 

   

B3.6.2. Recoñece a 
estrutura interna das 
oracións, identificando 
o verbo e os seus 
complementos. 

  
 
 
 

 

 CCL 

   

B3.6.3. Respecta a 
orde correcta dos 
elementos da 
estrutura sintáctica. 

    

B3.6.4. Clasifica 
oracións segundo a 
natureza do 
predicado. 

    

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

   
B3.6.5. Usa a 
terminoloxía sintáctica 
correcta. 

     



 

 e 

 h 
B3.7. 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 
cohesióntextual. 

B3.7. 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. 

B3.7.1. 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. 

  
 
 

 CCL 

 CAA 

   

 e 
B3.8. 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 
estesparámetros. 

B3.8. Identifica 
adecuadamente en 
textos alleos e propios 
a estrutura, a 
construción e 
xustificación dos 
parágrafos, a 
vinculación e 
progresión    temáticas,   
e 

B3.8.1. Identifica a 
estrutura do texto, en 
construcións propias e 
alleas. 

  

 CCL 

   

B3.8.2. Xustifica 
argumentadamente a 
división en parágrafos 
de textos propios e 
alleos. 

  

 CCL 

 CAA 

   

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua      

  elabora textos de 
acordo con estes 
parámetros. 

B3.8.3. Identifica 
aprogresión  temática 
en textos propios 
ealleos. 

  
 
 

   



 

B3.8.4. Elabora textos 
cunha estrutura 
apropiada, divididos 
en parágrafos e 
empregando os 
mecanismos de 
progresión temática. 

  

 CCL 

   

 b 

 e 
B3.9. Adecuación dos 
textos en función do 
contexto, do tema e do 
tipo de texto. 

B3.9. Xustifica a 
adecuación dos textos, 
en función do contexto, 
do tema e do xénero  e 
elabora producións 
propias cunha 
adecuación apropiada. 

B3.9.1. Xustifica a 
adecuación das 
producións en función 
do  contexto, do tema 
e do xénero textual. 

  

 CCL 

 CAA 

   

B3.9.2.Elabora  
producións 
lingüísticas cunha 
adecuación apropiada 
ao contexto, ao tema 
e ao xénero textual. 

  

 

 CCL 

   

 b 

 e 

 h 

B3.10. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos,   carteis,   
recensión   de   libros   e 

B3.10. Participar en 
proxectos (elaboración 
de materiais 
multimedia, 

B3.10.1. Participa en 
proxectos 
(elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros e 

  

 CCL 

 CAA 

   

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
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 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. 

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. 

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. 

     

 b 

 e 
B3.11. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha competencia comunicativaintegrada. 

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 

B3.11.1. 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. 
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  produción de textos.       

 

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 
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consecución 
estándares 
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El. 
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cualific 
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 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. 

B4.1.1. 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. 

  

 

 CCL 

 CCEC 

   

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

B4.2. Apreciar o 
plurilingüísmo como 
expresión da riqueza 
cultural 
dahumanidade. 

B4.2.1. Valora o 
plurilingüísmo 
inclusivo, desde a 
lingua propia, como 
expresión da riqueza  
cultural da 
humanidade e 
argumenta cun 
discurso propio a 
súapostura. 

  
 

 CCL 
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B4.3. A lusofonía nas 
linguas do mundo no 
século XXI. 

B4.3. Coñecer e 
describir o papel da 
lusofonía nas linguas 
do mundo no 
séculoXXI. 

B4.3.1. Coñece os 
territorios que forman 
parte da comunidade 
lusófona e sabe 
describir a súa 
importancia dentro 
das linguas do mundo 
no séculoXXI. 

  
 
 
 
 
 

 CCL 

 CSC 

   

B4.4. Situación 
sociolingüística de 
Galicia. A presenza da 
lingua galega nos 
principais ámbitos e 
contextos sociais 
eprivados. 

B4.4. Describir e 
analizar a situación  
sociolingüística de 
Galicia atendendo á 
presenza da lingua 
galega nos principais 
ámbitos e contextos 
sociais e privados . 

B4.4.1. Coñece e 
describe a lexislación 
estatal e autonómica 
básica en materia 
lingüística. 

    

B4.4.2. Describe 
acertadamente con 
criterios 
sociolingüísticos a 
situación galega 
actual . 

    

B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara 
ao proceso de 
recuperación do  galego. 
Consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecementopersoal 

B4.5. Identificar os 
elementos do proceso 
normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara 
ao seu     uso     
asumindo    a 

B4.5.1. Identifica os 
procedementos de 
normalización. 

  

 

 CCL 

   

B4.5.2. Distingue 
normativización e 
normalización. 
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 e colectivo do uso 
normalizado da lingua 
galega. 

importancia da 
contribución individual 
no desenvolvemento 
da lingua galega. 

B.4.5.3. Coñece os 
principais  axentes 
normalizadores en 
Galicia e valora a 
súaimportancia. 

  

 CCL 

 CSC 

   

B4.6. Evolución da 
lingua galega e etapas 
da historia social da 
lingua galega desde 
1916 ata a actualidade. 

B4.6. 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. 

B4.6.1. Recoñece os 
principais elementos 
da evolución da 
lingua galega desde 
1916 ata  a 
actualidade. 

  

 

 CCL 

   

B4.6.2. Recoñece os 
acontecementos 
relevantes da historia 
social da lingua 
galega desde 1916. 

  

 CCL 

 CCEC 

   

B4.7. Prexuízos 
lingüísticos. 

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

B4.7.1. Sinala os 
prexuízos lingüísticos 
atribuíbles a calquera 
lingua e 
especialmente á 
galega e rebáteos 
cunha argumentación 
axeitada. 

  
 

 CCL 

 CSC 
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B4.7.2. Analiza a opinión 
propia  sobre as linguas, 
detecta os prexuízos, en 
caso de os ter, e 
rebáteosargumentadamente. 

     

B4.8. 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. 
Recoñecemento de 
interferencias 
máishabituais. 

B4.8. Recoñecer e 
valorar os principais 
fenómenos que 
caracterizan as 
variedades 
xeográficas, 
diastráticas e 
diafásicas da lingua 
galega e da función 
da lingua estándar. 
Recoñecer 
interferencias 
habituais. 

B4.8.1. Recoñece os 
principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas da lingua 
galega. 

    

B4.8.2. Recoñece ostrazos 
da variedade estándar da 
linguagalega. 

  
 

 

 

 CCL 

   

B4.8.3. Valora a lingua 
estándar como variedade 
unificadora. Recoñece 
interferencias habituais entre 
as dúas linguas oficiais. 
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B4.8.4. Valora as variedades 
xeográficas da lingua galega 
como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e rexeita 
fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variacióndiatópica. 

  
 
 
 

 

 CCL 

 CSC 

   

B4.8.5. Recoñece as 
variedades diastráticas e 
diafásicas da lingua galega 
e describe o influxo da 
situación sociolingüística 
nelas. 
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 h 

 j 
B5.1. Identificación e 
comprensión dos 
distintos períodos e 
xeracións das literaturas 
en galego e en español 
do século XX eXXI. 

B5.1. Identificar e 
comprender os 
distintos períodos e 
xeracións das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI. 

B5.1.1. Identifica os 
distintos  períodos e 
xeracións das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX eXXI. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 CCL 

   

B5.1.2. Comprende e 
explica razoadamente 
os distintos períodos 
das literaturas en 
galego e en español 
do século XX eXXI. 

    

B5.2. Lectura autónoma 
e comentario pautado 
de obras representativas 
das literaturas en galego 
e en español do século 
XX eXXI. 

B5.2. Ler  
autonomamente e         
comentar        obras 
representativas das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI e relaciona o 
seu contido co contexto 
histórico,        cultural      
e 

B5.2.1. Le 
autonomamente 
obras ou textos 
representativos das 
literaturas 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. 

    

 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 

 
Obxect 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín 
consecución 
estándares 

Compet. 
clave 

El. 
trans. 

Intrumentos de 
avaliación 

Crit. 
cualific 

 Bloque 5. Educación literaria.      



 

  sociolingüístico de 
cada período. 

B5.2.2. Comenta, de 
forma guiada ou libre, 
textos de obras das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI, sinala os 
seus trazos 
característicos 
definitorios e 
relaciónaos co 
contexto histórico, 
cultural e 
sociolingüístico do 
período da literatura 
galega 
correspondente. 

     

B5.3. Lecturas 
expresivas e 
comprensivas, audicións 
e lecturas dramatizadas 
de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e 
ensaísticos 
representativos das 
literaturas en galego e en 
español do século XX e 
XXI . 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, 
facer audicións e
 ler 
dramatizadamente 
textos narrativos,
 poéticos, 
teatrais  e  ensaísticos 
das 

B5.3.1. Le expresiva, 
compresiva e/ou 
dramatizadamente 
textos narrativos, 
poéticos, teatrais e 
ensaísticos 
representativos das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI. 
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  literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI. 

B5.3.2. Participa con 
proveito de audicións 
de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e 
ensaísticos 
representativos das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI. 

     

 
 

 

 b 

 h 

 j 

B5.4. Elaboración de 
traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se 
describan e analicen 
textos literarios  
representativos das 
literaturas en galego e en 
español do século XX e 
XXI. 

B5.4. Elaborar traballos 
individuais e/ou en 
grupo nos que se 
describan e analicen
 textos 
representativos das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI. 

B5.4.1. Elabora 
traballos individual 
e/ou colectivamente 
nos que se describen 
e analizan textos 
representativos das 
literaturas en galego e 
en español do século 
XX e XXI. 

    

 

 e 

 h 

 j 

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 

B5.5.1. Consulta 
fontes de información 
variadas para a 
realización de 
traballos e cita 
axeitadadestas. 
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  cita axeitada destes. 
B5.5.2. 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  
exuízos. 

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 exuízos. 

B5.6.1. Crea ou 
recrea textos de 
intención literaria 
partindo das 
características dos 
traballados na aula. 

  

 CCL 

 CCEC 

   

B5.6.2. Desenvolve o 
gusto pola escrita 
como instrumento de 
comunicación capaz 
de analizar e regular 
os sentimentos e 
xuízos. 

  

 CCL 

 CCEC 

   

 proporcionalidade 
directa ou inversa, ou 
variacións porcentuais. 

       

 e 

 f 

 h 

 j 

B1.8. Tradución de 
expresións da linguaxe 
cotiá que representen 
situacións reais á 
alxébrica e  viceversa. 
B1.9. Linguaxe alxébrica 
para xeneralizar 
propiedades e 
simbolizar relacións. 

B1.3. Analizar 
procesosnuméricos 
cambiantes, 
identificando os 
patróns e leis xerais 
que os rexen, 
utilizando a linguaxe 
alxébrica para 
expresalos, 

B1.3.1. Describe 
situacións ou 
enunciados que 
dependen de 
cantidades variables 
ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas 
ou regularidades, 
mediante expresións 
alxébricas, e opera 
con elas. 

    



 

Obtención de fórmulas e 
termos xerais baseada 
na observación de 
pautas e regularidades. 
Valor numérico dunha 
expresiónalxébrica. 
B1.10. Operacións con 
expresións alxébrica e 
polinomios sinxelos. 
Identidadesnotables. 

comunicalos e realizar 
predicións sobre os 
seu comportamento 
ao modificar as 
variables, e operar 
con expresións 
alxébricas. 

B1.3.2. Identifica 
propiedades e leis 
xerais a partir do 
estudo de procesos 
numéricos 
recorrentes ou 
cambiantes, 
exprésaas mediante 
a linguaxealxébrica 
e utilízaas para facer 
predicións. 

    

B1.3.3. Utiliza as 
identidades 
alxébricas notables 
e as propiedades 
das operacións para 
transformar 
expresións. 

  CMCCT     

 e 

 f 

 h 

 i 

B1.11. Ecuacións de  
primeiro grao cunha 
incógnita e de segundo 
grao cunha incógnita. 
Resolución por      
distintos     métodos. 

B1.4. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para simbolizar e 
resolver problemas 
mediante a 
formulación de 
ecuacións de primeiro 
e segundo  grao,  
aplicando  para  a 

B1.4.1. Comproba, 
dada unha 
ecuación, se un 
número ou uns 
números é ou son 
solución desta. 

    

B1.4.2.   Formula   
alxebricamente 

unha 

  CMCCT    
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