
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA EN 1º DA 

ESO

Para  obter  unha  cualificación  positiva,  debemos  ter presente  que  corresponde  ao 
profesorado de cada curso determinar cal  ou cales son os instrumentos utilizados para a 
avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado ofrecerse a ser 
avaliado  mediante  os  mesmos,  dado  que  se  consideran o  único  medio  para  constatar  a 
adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, 
a non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de 
probas (nomeadamente as de control de lectura) inciden de xeito negativo na nota e poden 
chegar a constituír motivo suficiente para unha cualificación negativa na área.

Tendo  en  conta  o  anterior,  para  obter  unha  cualificación  positiva,  o  alumnado  debe 
demostrar ser quen de:
-Ler con fluidez e atención textos narrativos e comentaloS seguindo uns criterios dados.
-Comprender a intención comunicativa de distintos tipos de textos orais e escritos así como as 
características propias do texto instrutivo tanto oral coma escrito.
-Comentar oralmente e por escrito diferentes actitudes lingüísticas, coñecer o concepto de 
prexuízo lingüístico e valorar a riqueza das linguas.
-Coñecer o alfabeto galego e identificar os dígrafos.
-Escribir a partir dun modelo e/ou unhas pautas dadas un texto narrativo, unha descrición e 
unha historia fantástica. Tamén introducir un cambio de xiro nun conto dado e cambiar o 
final.
-Escribir textos de carácter persoal.
-Aprender e/ ou ampliar o vocabulario básico relacionado coa familia, coa aula, coa rúa, coas 
accións do corpo, cos cinco sentidos, cos animais, coas formas de ser, cos seres vivos, coa 
festa, coas accións de cociñar e comer e cos deportes.
-Utilizar en diversos contextos de expresión oral e escrita o vocabulario básico estudado e 
usar o dicionario.
-Esforzarse por utilizar o galego con corrección, tanto o falado coma o escrito.

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA EN 2º DA 

ESO

Para  obter  unha  cualificación  positiva,  debemos  ter presente  que  corresponde  ao 
profesorado de cada curso determinar cal  ou cales son os instrumentos utilizados para a 
avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado ofrecerse a ser 
avaliado  mediante  os  mesmos,  dado  que  se  consideran o  único  medio  para  constatar  a 
adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, 
a non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de 
probas (nomeadamente as de control de lectura) inciden de xeito negativo na nota e poden 
chegar a constituír motivo suficiente para unha cualificación negativa na área.



Tendo  en  conta  o  anterior,  para  obter  unha  cualificación  positiva,  o  alumnado  debe 
demostrar ser quen de:
-Comprender o sentido global e identificar a intención comunicativa de textos orais e escritos 
de  carácter  informativo  propios  dos  medios  de  comunicación  audiovisual  (noticias, 
reportaxes, crónicas e documentais).
-Trasladar  a  información relevante  de discursos orais  e  escritos  a esquemas ou resumos 
identificando a idea principal e as secundarias e comprendendo a relación existente entre elas.
-Recoñecer, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo.
-Participar  en  conversas  sobre  temas  diversos  (incluíndo  obras  de  lectura)  nas  que 
intercambia  información  e  expresa  a  súa opinión,  cinguíndose  ao  tema,  ser  divagar,  fai 
invitacións  e  ofrecementos  e  pide  e  dá  indicacións  ou  instrucións  sinxelas,  coñecendo, 
apreciando e usando as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervir na quenda 
que  lle  corresponde,  respectar  as  opinións  alleas  e recoñecer  e  rexeitar  a  linguaxe 
discriminatoria).
-Producir  textos orais,  en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa  desexada,  con  coherencia,  cohesión  e  corrección,  empregando  expresións 
propias do galego (fraseoloxía adecuada) e incorporando progresivamente palabras propias 
do nivel  formal.  Utilizar  as fórmulas  de tratamento e as regras de cortesía  axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa.
-Coñecer e utilizar habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.
-Ler  en  voz  alta  con  dicción,  entoación  e  ritmo adecuados  (interpretando  os  signos  de 
puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.
-Comprender a información máis relevante de diarios, avisos, cartas persoais ou solicitudes 
así como instrucións orais e escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá.
-Comprender e interpretar textos propios da vida educativa,  especialmente,  os instrutivos 
(sobre o proceso de aprendizaxe, normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia 
escolar, etc.) e expositivos (webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias).
-Sintetizar e resumir narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido.
-Completar, transformar e valorar textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta 
atendendo ás normas.
-Recoñecer e avaliar erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e tratar, progresivamente, de evitalos.
-Producir, en formato papel ou dixital,  textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: 
diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros así como outros de distinta 
tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos, descritivos e xornalísticos, con 
estilo propio, flexibilidade e creatividade, utilizando elementos lingüísticos e discursivos de 
cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores).
-Coñecer o que é un prexuízo. Detectar e analizar a presenza de prexuízos de carácter estético 
e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno e valorar a 
importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.
-Coñecer o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e ser quen de 
solicitar libros e vídeos de xeito autónomo.



GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA EN 3º DA 

ESO

Para  obter  unha  cualificación  positiva,  debemos  ter presente  que  corresponde  ao 
profesorado de cada curso determinar cal  ou cales son os instrumentos utilizados para a 
avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado ofrecerse a ser 
avaliado  mediante  os  mesmos,  dado  que  se  consideran o  único  medio  para  constatar  a 
adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, 
a non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de 
probas (nomeadamente as de control de lectura) inciden de xeito negativo na nota e poden 
chegar a constituír motivo suficiente para unha cualificación negativa na área.

Tendo  en  conta  o  anterior,  para  obter  unha  cualificación  positiva,  o  alumnado  debe 
demostrar ser quen de:
-Ler con atención distintos tipos de textos (narrativo, descritivo, dialogado, dramático, de 
banda deseñada, poético ou xornalístico, identificando as súas características e elementos e 
clasificalos segundo diferentes criterios.
-Coñecer e aplicar oralmente e por escrito o vocabulario que conforma os campos semánticos 
das  redes  sociais,  das  plantas  aromáticas  e  medicinais,  das  emocións  e  sentimentos,  do 
universo, das artes, dos deportes, da paisaxe natural, da ecoloxía, da xustiza e das leis,  da 
prensa e do universo dixital.
-Identificar o xénero dos substantivos e os adxectivos, seguir as regras de concordancia entre 
eles e formar o feminino e o plural de substantivos e adxectivos dados.
-Identificar  e  aplicar  os  artigos  e  as  súas  contraccións,  os  posesivos,  os  numerais,  os 
indefinidos, os interrogativos, os exclamativos e as interxeccións.
-Aplicar correctamente as regras principais de acentuación, do punto, da coma, dos dous 
puntos, dos puntos suspensivos, da raia, da diérese, das maiúsculas e minúsculas, do “b” e o 
“v”, das palabras con e sen “h” e do punto e coma.
-Diferenciar e usar correctamente entre “senón e se non”; “por que”, “porque” e “porqué”; 
“haber” e “a ver” ou “hai”, “aí” e “ai”!
-Elaborar e reelaborar con coherencia, cohesión e corrección textos de distintos tipos segundo 
unhas pautas dadas, especialmente narrativos, descritivos e xornalísticos.
-Recoñecer os diferentes tipos de cantigas.
-Saber que foi o Rexurdimento e recoñecer a contribución á  cultura galega dos seus autores 
máis emblemáticos, ademais dalgúns outros secundarios. Comentar poemas de Rosalía de 
Castro, Manuel curros Enríquez e Eduardo Pondal.
-Diferenciar  entre  bilingüismo e diglosia e  recoñecer  a  importancia de normalizar  o  uso 
dunha lingua.
-Comprender o concepto de plurilingüismo e entendelo como unha realidade de carácter 
universal.



GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA EN 4º DA 

ESO

Para  obter  unha  cualificación  positiva,  debemos  ter presente  que  corresponde  ao 
profesorado de cada curso determinar cal  ou cales son os instrumentos utilizados para a 
avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado ofrecerse a ser 
avaliado  mediante  os  mesmos,  dado  que  se  consideran o  único  medio  para  constatar  a 
adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, 
a non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de 
probas (nomeadamente as de control de lectura) inciden de xeito negativo na nota e poden 
chegar a constituír motivo suficiente para unha cualificación negativa na área.

Tendo  en  conta  o  anterior,  para  obter  unha  cualificación  positiva,  o  alumnado  debe 
demostrar ser quen de:
-Identificar a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias de calquera texto oral 
e de diferentes tipos de textos escritos.
.Producir  textos orais,  en  intervencións espontáneas,  adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección, empregando axeitadamente 
os elementos prosódicos (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar 
en público.
-Desenvolver argumentos de forma comprensible e convincente e comentar as contribucións 
das persoas interlocutoras.
-Reflexionar e ter unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen dos 
medios de comunicación, distinguindo entre información, opinión e persuasión.



-Empregar pautas e estratexias que facilitan a análise do contido, como o resumo, as táboas 
ou o guión de traballo.
-Deducir información global dos textos a partir de contidos explícitos e implícitos.
-Aplicar os coñecementos léxicos propios  e usar eficazmente os dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso 
e  de  normativa,  para  resolver  dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe  autónoma  e  para 
ampliar o seu vocabulario.
-Aplicar  correctamente  as  normas morfolóxicas de formación  de feminino e  plural  e  de 
concordancia de xénero e número, as regras de acentuación e as de ortografía do “b” e do “v” 
e do “h”.
-Participar con proveito de audicións de textos literarios de diferentes xéneros representativos 
da literatura galega dos séculos XX e XXI.
-Ler expresiva e comprensivamente textos literarios de diferentes xéneros de Vicente Risco, 
Otero Pedrayo, Castelao, das vangardas, da literatura de posguerra no exilio,  dos anos 50, 60 
e 70 e da literatura actual .
-Consultar  fontes  de  información  variadas  para  a  realización  de  traballos  e  citalas 
axeitadamente. Seleccionar contidos, analizar información e extraer conclusións a partir da 
información obtida na Rede e integrar os coñecementos adquiridos nas súas producións.
-Crear  textos  variados  (incluíndo  narrativos,  descritivos,  dialogados,  xornalísticos, 
administrativos e de intención literaria) partindo das características dos traballados na aula 
con coherencia, cohesión e corrección.
-Identificar e describir os valores da escritura e da lingua oral non só como ferramentas para 
organizar os pensamentos, senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa.
-Valorar a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
argumentar fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. Sinalar os prexuízos 
lingüísticos  atribuíbles  a  calquera  lingua  e  especialmente  á  galega  e  rebatelos  cunha 
argumentación axeitada.
-Valorar as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural  e  recoñecer  os  trazos da variedade estándar  da lingua galega,   valorando a  súa 
función unificadora.
-Recoñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega no século XX.
-Distinguir  normativización  e  normalización  e  explicar  axeitadamente  cada  fenómeno. 
Coñecer  os  principais  axentes  normalizadores  en  Galicia  e  valorar  a  súa  importancia. 
Identificar os procedementos de normalización e argumentar axeitadamente a necesidade de 
continuar con este proceso na lingua galega.



GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA EN 1º DE 

BACHARELATO

Para  obter  unha  cualificación  positiva,  debemos  ter presente  que  corresponde  ao 
profesorado de cada curso determinar cal  ou cales son os instrumentos utilizados para a 
avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado ofrecerse a ser 
avaliado  mediante  os  mesmos,  dado  que  se  consideran o  único  medio  para  constatar  a 
adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, 
a non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de 
probas (nomeadamente as de control de lectura) inciden de xeito negativo na nota e poden 
chegar a constituír motivo suficiente para unha cualificación negativa na área.

Tendo  en  conta  o  anterior,  para  obter  unha  cualificación  positiva,  o  alumnado  debe 
demostrar ser quen de:
-Identificar a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, 
formal ou informal (conferencia, charla, exposición sobre un tema especializado propio do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural,  presentación, etc.)  producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.
-Recoller as ideas fundamentais e secundarias de textos orais e escritos en resumos, esquemas 
ou  mapas  conceptuais.  Sintetizar  o  contido  dun  texto  ou  responder  preguntas  concretas 
relativas á comprensión de textos orais.
-Interpretar,  reflexionar  e  emitir  xuízos  críticos  sobre  textos  orais  e  escritos  de  distinta 
natureza.
-Escoitar de maneira activa, tomar notas e formular preguntas coa intención de aclarar ou 
ampliar ideas que se desprenden da exposición.
-Recoñecer a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes de programas de radio e 
televisión  (entrevistas,  documentais,  series  e  películas)  así  como  dos  principais  xéneros 
informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación social.
-Identificar e describir os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao 
discurso oral e ao texto escrito así como as características lingüísticas dos distintos tipos de 
rexistro e aplicalos ás súas producións.
-Coñecer, valorar e aplicar as normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respectar as 
quendas e as opinións alleas.
-Recoñecer 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, analizando e explicando os recursos verbais e non verbais. 
Empregar estes elementos nas súas propias producións.
-Recoñecer  as  distintas  estratexias  de  organización do  contido  nunha  exposición  oral  e 
escrita; planificar os seus textos orais e escritos e producir textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados.
-Consultar fontes de información diversas (bibliográficas, audiovisuais e dixitais) e revisar os 
borradores e esquemas para presentar os contidos de forma clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
-Respectar as normas de presentación dos traballos escritos,  a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía.
-Comprender,  producir  e  valorar  de  forma  crítica  textos  publicitarios  e  periodísticos  de 
carácter informativo ou de opinión, recoñecendo nos anuncios os elementos de persuasión así 
como posibles os usos lingüísticos discriminatorios.



-Identificar  e  analizar  a  intención  comunicativa,  a estrutura  formal,  de  contido  e  as 
características lingüísticas de diversos tipo de textos (en especial, descritivos, dialogados, 
narrativos e producir outros  similares.
-Desenvolver un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical, empregando 
léxico preciso e especializado e evitando o uso de coloquialismos e palabras comodín; utilizar 
recursos  verbais  e non verbais.  Empregar  as  TIC para  documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.
-Producir  textos orais,  en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. Participar nelas con fluidez 
respectando as regras morfosintácticas da lingua galega, en especial a colocación do pronome 
átono e o infinitivo conxugado, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). Empregar un léxico rico e variado.
-Aplicar as normas que rexen a cortesía na comunicación oral,  respectar as quendas e as 
opinións alleas e empregar unha linguaxe non discriminatoria. Desenvolver argumentos de 
forma comprensible e convincente e comentar as contribucións das persoas interlocutoras.
-Recoñecer  e  utilizar  os  diferentes  rexistros  lingüísticos  en  función  de  cada  situación 
comunicativa.
-Recoñecer en textos propias e alleos as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades,  mal  uso  dos  rexistros  pobreza  léxica, fonética  e  entoación  inadecuada)  e 
identificar interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 
-Recoñecer  a  emisión  dunha  pronuncia  galega  correcta  e  rexeitar  argumentadamente  os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega.
-Desenvolverse con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo.
-Deseñar estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo.
-Identificar  e  explicar  os  usos  e  valores  de  substantivos,   adxectivos,  determinantes, 
pronomes, ,  adverbios e locucións, verbos, perífrases e conectores, nun texto, relacionándoos 
coa  intención  comunicativa,  coa tipoloxía  textual,  así  como con  outros compoñentes  da 
situación comunicativa.
-Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar algún exemplo.
-Distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas correctamente.
-Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego respecto a elas.
-Determinar o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI e a súa importancia 
cultural e económica desde a perspectiva galega.
-Diferenciar e explicar os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo.
-Describir o contexto histórico e cultural e a  situación sociolingüística do galego antigo, do 
galego medio e do galego moderno.
-Definir “literatura” e “texto literario”, caracterizar os diferentes xéneros, analizar os seus 
principais recursos e describir a cronoloxía xeral da historia da literatura galega.
-Comparar textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios.
-Identificar,  analizar  e  describir  a  literatura  medieval:  contextualizar  sociohistórica  e 
sociolingüisticamente as súas orixes, definir as características principais e analizar textos da 
lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval de acordo coas características temáticas e formais de cada xénero 
literario.
-Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa e describir e 



analizar as obras e os/as autores/as principais e analizar textos significativos deste período de 
acordo coas súas características temáticas e formais.
-Ler ou escoitar e comentar textos dos diferentes xéneros da literatura galega de tradición oral 
e identificar os seus principais trazos formais, estruturais e temáticos.
-Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describir e analizar as obras e os/as autores/as principais deste período e ler e comentar textos 
deste período de acordo coas súas características temáticas e formais.

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA EN 2º DE 

BACHARELATO

Para  obter  unha  cualificación  positiva,  debemos  ter presente  que  corresponde  ao 
profesorado de cada curso determinar cal  ou cales son os instrumentos utilizados para a 
avaliación de cada estándar de aprendizaxe e é responsabilidade do alumnado ofrecerse a ser 
avaliado  mediante  os  mesmos,  dado  que  se  consideran o  único  medio  para  constatar  a 
adquisición ou non deses estándares. A non participación sistemática nas actividades da aula, 
a non presentación de tarefas (especialmente as do caderno de traballo) e a non realización de 
probas (nomeadamente as de control de lectura) inciden de xeito negativo na nota e poden 
chegar a constituír motivo suficiente para unha cualificación negativa na área.

Tendo  en  conta  o  anterior,  para  obter  unha  cualificación  positiva,  o  alumnado  debe 
demostrar ser quen de:
-Identificar a intención comunicativa de calquera texto oral, formal ou informal e de distintos 
textos escritos (en especial, os de tipo expositivo e argumentativo), producidos na variante 
estándar ou en calquera das variedades dialectais e reflexionar e emitir xuízos críticos sobre 
os mesmos.
-Recoller, xerarquizar e relacionar as ideas fundamentais e secundarias  de diferentes tipos de 
textos e ser quen de plasmalas en resumos, esquemas ou mapas conceptuais.
-Escoitar de maneira activa, tomar notas e formular preguntas coa intención de aclarar ou 
ampliar ideas que se desprenden dunha exposición oral.
-Identificar  as  características  propias  dos  principais  xéneros  informativos  e  de  opinión 
procedentes  dos  medios  de  comunicación  social.  Interpretar  a  intención  comunicativa  e 
analizar e explicar  os recursos verbais e non verbais que se empregan habitualmente na 
publicidade para convencer os/as destinatarios/as, rexeitando criticamente a forma e contido 
discriminatorio das mensaxes publicitarias.
-Coñecer, valorar e aplicar as normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respectar as 
quendas  e  as  opinións  alleas  comentando  as  contribucións  das  persoas  interlocutoras  e 
empregando  unha  linguaxe  non  discriminatoria;  recoñecer  e  aplicar  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 e 
desenvolver argumentos de forma comprensible e convincente.



-Planificar, producir e revisar textos orais e escritos correctos, coherentes e ben cohesionados, 
empregando léxico preciso, rico e variado e evitando o uso de coloquialismos ou palabras 
comodín e utilizando o rexistro adecuado á situación comunicativa.
-Consultar  fontes  de  información  bibliográficas,  audiovisuais  e  dixitais  e  revisar  os 
borradores e esquemas,  presentando os contidos de forma clara,   ordenada e adecuada á 
situación comunicativa, cinguíndose ao tema e sen divagacións.
-Participar  con  fluidez   en  intervencións  orais  espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á 
intención  comunicativa  desexadas,  con  coherencia,  cohesión  e  corrección,  recorrendo  a 
paráfrases ou circunloquios cando non atopa a expresión precisa e respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono e o emprego do 
infinitivo conxugado, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais,do  n velar e do 
fonema fricativo palatal xordo).
-Recoñecer as distintas estratexias de organización do contido nunha exposición oral sobre un 
tema especializado propio do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural a fin de 
desenvolver un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical.
-Recoñecer  en  exposicións  propias  e  alleas  as  dificultades  expresivas  (incoherencias, 
repeticións,  ambigüidades,  mal  uso  dos  rexistros  pobreza  léxica,  fonética  e  entoación 
inadecuada),  identificar  interferencias  lingüísticas  e  desviacións  da  norma  e  deseñar 
estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo.
-Describir  os  trazos  morfosintácticos,  léxico-semánticos  e  pragmático-textuais  de  textos 
expositivos e argumentativos. 
-Recoñecer e explicar a función no texto dos distintos procedementos de cita: estilo directo, 
estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta.
-Respectar as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes e os 
procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía.
-Desenvolverse con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa en conversas informais.
-Recoñecer e rexeitar argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega.
-Definir e identificar os fonemas da lingua galega e recoñecer a importancia e o valor das 
normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz.
-Recoñecer  e  explica  o  proceso  de  formación  das  palabras  e  aplicar  os  coñecementos 
adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento do vocabulario activo.
-Identificar e explicar nun texto  os usos e valores do substantivo, do adxectivo, do pronome 
persoal, do sistema verbal,  das conxuncións comparativas e das formas “que” e “se”.
-Explicar as principais variedades dialectais e valorar a diversidade lingüística como parte do 
noso  patrimonio  cultural  e  describir  e  interpretar  o  proceso  de  construción  da  variante 
estándar da lingua galega.
-Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determinar a súa repercusión nos usos.
-Elaborar  traballos  de  xeito  individual  e/ou  en  grupo  nos  que  se  describen  e  analizan 
cuestións sociolingüísticas.
-Describir o contexto histórico e cultural do galego dende 1916 ata a actualidade, así como a 
súa situación sociolingüística e diferenciar e describir as etapas que se poden establecer nese 
período dende o punto de vista sociolingüístico, detallando as súas principais características.
-Identificar,  analiza e describir no período de 1916 a 1936 a poesía galega, con especial 
referencia aos poetas das Irmandades da Fala, a prosa galega: autores/as das Irmandades, o 
Grupo  Nós  (narrativa  e  ensaio)  e  outros/as  autores/as  e  o  teatro  galego:  autores/as  das 
Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.



-Identificar, analizar e describir as obras literarias máis salientables dos autores do Grupo Nós 
nos  xéneros  narrativo,  teatral  e  ensaístico,  analizando e comentando,  a  través  de probas 
escritas ou traballos, cando menos unha obra completa desta corrente literaria.
-Identificar, analiza e describir a poesía galega de Vangarda, coas súas diversas tendencias e 
os seus autores/as máis destacados/as, analizando e comentando, a través de probas escritas 
ou traballos, cando menos unha obra completa desta corrente literaria.
-Ler,  analizar  e  comentar  textos  poéticos,  narrativos  e  ensaísticos  producidos  durante  a 
Guerra Civil e no exilio, identificando as súas características temáticas e formais e a súa 
relación co seu contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais co xénero ao que pertencen. 
Analizar e comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa 
do período literario referido.
-Identificar, analizar e describir as principais correntes, obras e autores/as da poesía galega de 
posguerra e ser quen de integralos na promoción xeracional correspondente: a Xeración de 
1936 e a Promoción de Enlace. Ler e comentar textos representativos da poesía galega de 
posguerra, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e poñelos en relación co contexto 
socio-histórico e sociolingüístico, analizando e comentando, a través de probas escritas ou 
traballos, cando menos unha obra completa da poesía galega deste período.
-Identificar, analiza e describir a prosa galega entre 1936 e 1975: os autores do exilio, os 
renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70. Ler e comentar 
textos representativos da prosa galega de 1936 a 1975, caracterizalos formal, estrutural e 
tematicamente  e  poñelos  en  relación  co  contexto  socio-histórico  e  sociolingüístico, 
analizando e  comenta,  a  través  de probas  escritas  ou traballos,  cando menos unha obra 
completa deste período literario.
-Identificar, analizar e describir, dentro da literatura galega de posguerra, a poesía escrita pola 
Xeración dos 50. Ler e comentar textos representativos da mesma, caracterizalos formal, 
estrutural  e  tematicamente  e  poñelos  en  relación  co seu  contexto  sociohistórico  e 
sociolingüístico, analizando e comentando, a través de probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa deste período.


