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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Comprender, interpretar e va-
lorar diferentes tipos de discur-
sos orais e audiovisuais.

1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as se-
cundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, produ-
cido na variante estándar ou en calquera das variedades dia-
lectais.
2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos,

esquemas ou mapas conceptuais.
3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discur-

sos orais de distinta natureza.
4. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas con-

cretas relativas á com-prensión de textos orais.
2. Comprender, interpretar e va-

lorar textos orais de carácter
expositivo  e  argumentativo
sobre  temas  especializados
(conferencias, clases, charlas,
presentacións  e  videoconfe-
rencias).

5. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha
presentación, charla ou conferencia.

6. Recoñece as distintas estratexias de organización do conti-
do nunha exposición oral sobre un tema especializado pro-
pio do ámbito educativo ou de divulgación científica e cul-
tural.

7. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas
coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se despren-
den da exposición.

3. Comprender, interpretar e va-
lorar  textos  orais  e  audiovi-
suais dos medios de comuni-
cación  (entrevistas,  docu-
mentais, series e películas).

8. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e
relevantes de programas de radio e televisión (entrevistas,
documentais, series e películas).

9. Identifica as características propias dos principais xéneros
informativos e de opinión procedentes dos medios de co-
municación social.

10. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais.
4.  Desenvolver  habilidades  de

escoita  activa,  para  identifi-
car  os  recursos  que  propor-
cionan adecuación,  coheren-
cia e cohesión ao texto.

11. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, co-
herencia e cohesión ao discurso.

12. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na
comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alle-
as.

5.  Realizar  producións  orais
planificadas,  relacionadas
con algún contido do currícu-
lo  ou  tema  de  actualidade,
adecuadas á situación e á in-
tención comunicativa desexa-
da, con coherencia, cohesión,
corrección, con axuda das TIC
e de elementos non verbais e
con control das emocións no
intre de falar en público.

13. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoa-
ción, pausas,  ton,  timbre e volume),  a linguaxe corporal
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o auto-
control das emocións ao falar en público.

14. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecua-
dos, coherentes e ben cohesionados.

15. Consulta fontes de información diversas e revisa os borra-
dores e esquemas.

16. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con co-
rrección gramatical.

17. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
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18. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (entoa-
ción 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.

19.  Emprega as  TIC  para  documentarse  bibliograficamente,
revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presenta-
ción atractiva e innovadora.

20. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e co-
rrección gramatical.

6.  Expor oralmente con rigor e
claridade  un  tema especiali-
zado  de  textos  do  ámbito
educativo  ou  de  divulgación
científica e cultural.

21. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de
coloquialismos e palabras comodín.

22. Emprega recursos verbais e non verbais en textos exposi-
tivos.

23. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema
e o xénero textual.

7.  Producir  textos  orais,  en  in-
tervencións  espontáneas,
adecuadas á situación e á in-
tención comunicativa desexa-
da, con coherencia, cohesión
e corrección.

24. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención comunicativa desexada,
con coherencia, cohesión e corrección.

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

26. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións
propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía ade-
cuada.

27.  Emprega nas intervencións orais  espontáneas un léxico
rico e variado.

8. Participar activa e argumenta-
damente en debates nos que
se  expresen  opinións  acerca
dun tema de actualidade.

28. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convin-
cente e comenta as contribucións das persoas interlocuto-
ras.

9. Participar en interaccións so-
bre temas de interese persoal
e/ou  social  ou  asuntos  da
vida  cotiá,  nun  rexistro  for-
mal, neutro ou informal.

29. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación
oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega
unha linguaxe non discriminatoria.

30.  Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na
vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e parti-
cipa en conversas informais.

10.  Aplicar  os  coñecementos
gramaticais  á  avaliación  e
mellora  da  expresión  oral  e
recoñecer  en  exposicións
orais propias e alleas as difi-
cultades expresivas.

31. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades
expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal
uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e entoación ina-
decuada) e identifica interferencias  lingüísticas e desvia-
cións da norma.

32. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito au-
tónomo.
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11.  Participar  oralmente  cunha
fonética e prosodia correcta, va-
lorar  esta  pronuncia  e  amosar
unha  actitude  crítica  ante  os
prexuízos que se poidan asociar
a ela.

33.  Recoñece  a  emisión  dunha  pronuncia  galega  correcta,
identifica os erros na produción oral allea e produce dis-
cursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas
da lingua galega.

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

1.  Aplicar  estratexias  e coñece-
mentos lingüísticos, sociolingüís-
ticos  e  pragmáticos  para  com-
prender,  analizar  e  comentar  o
texto na súa integridade.

1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esque-
mas e mapas conceptuais.
2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito 

comunicativo do/a autor/a e emite opinións e xuízos sobre
a mensaxe.

3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o es-
quema xerarquizado das ideas do texto.

4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para 
facilitar a comprensión e complementar a información do 
texto.

2.  Compoñer  producións  escri-
tas planificadas  adecuadas á
situación e á intención comu-
nicativa desexada, con cohe-
rencia,  cohesión,  corrección
gramatical  e  boa  presenta-
ción.

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

6. Identifica e describe as características lingüísticas dos dis-
tintos tipos de rexistro.

7. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunica-
tiva das súas producións.

8. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística.
9. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua

galega.
3.  Planificar,  producir  e  revisar
textos  de  investigación  a  partir
da información obtida en fontes
impresas e dixitais e con axuda
dos recursos que ofrecen as TIC.

10. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a informa-
ción relevante mediante fichas-resumo.

11. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e 
revisa o proceso de escritura con axuda de ferramentas di-
xitais.

12. Respecta as normas de presentación dos traballos escri-
tos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, no-
tas a pé de páxina e bibliografía.

4. Comprender, producir e valo-
rar de forma crítica textos publi-
citarios e periodísticos de carác-
ter informativo ou de opinión.

13. Comprende, produce e valora de forma crítica textos pu-
blicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opi-
nión.
14. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os ele-

mentos de persuasión dos anuncios.
15. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discrimi-

natorios dos textos publicitarios.
5. Caracterizar, identificar e pro-
ducir textos descritivos, narrati-
vos e dialogados pertencentes a
distintos ámbitos de uso.

16. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura
formal, de contido e as características lingüísticas dos textos
descritivos, narrativos e dialogados e produce outros textos
similares.

1. Recoñecer e identificar os tra- 1.  Identifica e explica os usos e valores do substantivo, do
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zos  característicos  das  cate-
gorías  gramaticais  substantivo,
adxectivo,  verbo  (e  perífrase
verbal)  determinante,  pronome
e  adverbio  e  explicar  os  seus
usos e valores nos textos.

adxectivo,  do  determinante,  do  pronome,  do  verbo  (e  da
perífrase verbal) e do adverbio nun texto, relacionándoos coa
intención comunicativa,  coa tipoloxía textual,  así  como con
outros compoñentes da situación comunicativa.

2. Recoñecer e utilizar os dife-
rentes rexistros lingüísticos 
en función dos ámbitos so-
ciais valorando a importancia
de usar o rexistro axeitado a 
cada momento.

3. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos
en función da intención comunicativa.
4. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada 

situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais
e escritas.

3.  Produción de textos  escritos
ou  orais  de  diferentes  xéneros
mostrando un correcto nivel de
corrección gramatical, presenta-
ción,  adecuación,  coherencia,
cohesión e corrección.

5.  Produce  textos  escritos  ou  orais  de  diferentes  xéneros
mostrando un correcto nivel  de corrección gramatical,  pre-
sentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

1. Distinguir as funcións sociais
da lingua e determinar a situa-
ción do galego respecto a elas.

1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situa-
ción do galego respecto a elas.

2. Describir a diversidade lin-
güística no mundo, en Europa
e na Península Ibérica, deter-
minar o papel da lusofonía, 
distinguir conceptos básicos 
de contacto de linguas e des-
cribir os fundamentos do 
ecolingüismo.

3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, pluri-
lingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito lin-
güístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüis-
mo.

3.  Determinar o papel  da luso-
fonía nas linguas do mundo no
século XXI  e  a  súa importancia
cultural  e  económica  desde  a
perspectiva galega.

4. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no
século XXI e a súa importancia cultural e económica desde
a perspectiva galega.

4.  Identificar  e  describir  as  ca-
racterísticas  lingüísticas  funda-
mentais do galego antigo, o seu
contexto e identificalo en textos.

6. Describe o contexto histórico e cultural do galego antigo,
así como a súa situación sociolingüística.

5..  Recoñecer  os  cultismos,  se-
micultismos e palabras patrimo-
niais, saber citar exemplos desas
categorías e distinguir e utilizar
correctamente  as  familias  léxi-
cas irregulares.

8. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimo-
niais e cita algún exemplo.
9. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correcta-
mente.

6.  Distinguir  as  características 11. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio
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lingüísticas fundamentais do ga-
lego medio (séculos XVI,  XVII  e
XVIII), describir o seu contexto e
identificalo en textos.

así como a súa situación sociolingüística.
12. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da 

lingua no desenvolvemento posterior do galego.

7.  Distinguir  as  características
lingüísticas fundamentais do ga-
lego  moderno  (desde  o  século
XIX  ata  1916),  describir  o  seu
contexto e identificalo en textos,
elaborar traballos individuais e/
ou en grupo nos que se descri-
ban e analicen textos anteriores
a 1916.

14. Describe o contexto histórico e cultural do galego moder-
no (desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación 
sociolingüística.

15. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916) no desenvolve-
mento posterior da lingua.

17. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos
que se describen e analizan textos anteriores a 1916.

1. Definir “literatura” e “texto li-
terario”, caracterizar os diferen-
tes  xéneros  e  analizar  os  seus
principais recursos e describir a
cronoloxía xeral da historia da li-
teratura galega.

1. Define  “literatura” e  “texto literario”, caracteriza os dife-
rentes xéneros e analiza os seus principais recursos e descri-
be a cronoloxía xeral da historia da literatura galega.
2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a 
partir dos seus trazos formais e estruturais definitorios.

2. Identificar, analizar e describir
a literatura medieval: contextua-
lizar  sociohistórica  e  sociolin-
güisticamente as súas orixes, de-
finir as características principais
e analizar a lírica profana (canti-
ga de amor, de amigo e de es-
carnio),  a  lírica  relixiosa  (canti-
gas  de  Santa  María)  e  a  prosa
medieval

4. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contex-
tualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes,
define as características principais e analiza a lírica profana
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa
(cantigas de Santa María) e a prosa medieval.

3. Ler textos significativos da li-
teratura medieval, identificar as
súas  características  temáticas  e
formais e poñelas en relación co
contexto sociohistórico e socio-
lingüístico  e  mais  o  xénero  ao
que pertencen.

5.Le textos significativos da literatura medieval, identifica as
súas características temáticas e formais e é quen de poñelas
en  relación  co  contexto  sociohistórico  e  sociolingüístico  e
mais o xénero ao que pertencen.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: os descritos na Programación Didáctica do Departa-
mento.
a) Instrumentos da fase presencial:
-Rexistro de notas de cada alumno sobre tarefas realizadas e participa-
ción activa na aula.
-Probas escritas.
b) Instrumentos da fase a distancia:
-Tarefas presentadas por vía telemática ou no seu defecto, entrega no 
centro educativo en soporte físico.

Cualificación final

Obterase da media aritmética entre as outorgadas no primeiro e no se-
gundo trimestres. A ela poderá sumarse ata 1 punto para o alumnado 
que presente, cun nivel axeitado de calidade, un 40% das tarefas propos-
tas dende a suspensión das clases presenciais e ata 2 puntos para o 
alumnado que presente un 70%.

Proba extraordinaria
de setembro 

Realizarase no propio centro se as condicións sanitarias así o permiten e 
o alumnado será examinado exclusivamente sobre os estándares de cali-
dade traballados antes da suspensión das clases.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
 (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Estarán enfocadas principalmente en repasar e reforzar/ampliar a 
parte da programación impartida ata a suspensión das clases; pero 
sen renunciar por completo a introducir outros contidos esenciais 
para a formación académica do alumnado.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

a) Alumnado con conectividade: Tarefas propostas a través do co-
rreo electrónico, aula virtual do centro e plataforma EDMODO.
b) Alumnado sen conectividade: Tarefas propostas a través de insti-
tucións como os centros cívicos .

Materiais e recursos

Dispositivos con conexión a Internet (en xeral de propiedade parti-
cular de profesorado e familias), libro de texto, libros de lectura, fi-
chas de reforzo, dicionarios en rede, materiais de elaboración pro-
pia do departamento, aula vitual do centro.

4. Información e publicidade
Información ao alumnado

e ás familias
Correo electrónico, Abalar Móbil, titorías e institucións como os 
centros cívicos municipais.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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