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

1. Comprender, interpretar e valorar
diferentes tipos de discursos orais e
audiovisuais e a situación en que se
desenvolven.  Captar  o  sentido
global,  a  intención  do  discurso,  a
mensaxe e as súas ideas principais e
secundarias.

1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e
as secundarias, de calquera texto oral, formal ou infor-
mal, producido na variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais.
2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resu-

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

cursos orais de distinta natureza.
2. Comprender, interpretar e valorar

textos orais de carácter expositi-
vo e argumentativo sobre temas
especializados (conferencias,  cla-
ses, charlas, presentacións e vide-
oconferencias).

4.  Identifica  as  ideas  principais  e  contidos  relevantes
dunha presentación (charla ou conferencia) sobre te-
mas especializados do ámbito educativo

5. Recoñece as distintas estratexias de organización do
contido nunha exposición oral sobre un tema especia-
lizado propio do ámbito educativo ou de divulgación
científica e cultural.

6. Escoita de maneira activa, toma notas e formula pre-
guntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que
se desprenden dunha exposición oral.

3. Comprender, interpretar e valorar
textos orais xornalísticos e publi-
citarios.

7.   Interpreta  e  identifica  a  intención  comunicativa,  o
tema e a estrutura dos anuncios sonoros e/ou audiovi-
suais.

8. Identifica as características propias dos principais xéne-
ros informativos e de opinión procedentes dos medios
de comunicación social.

9.Analiza e explica os recursos verbais e non verbais que
se empregan na publicidade para convencer aos desti-
natarios ou destinatarias.

10. Analiza criticamente a forma e contido das mensaxes
publicitarias e evita usos lingüísticos discriminatorios.

4. Coñecer, usar e valorar a adecua-
ción,  a  coherencia  e  a  claridade
expositiva,  así  como  as  normas
de  cortesía,  nas  intervencións
orais  propias  da  actividade  edu-
cativa,  tanto  espontáneas  como
planificadas.

11.Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía
na comunicación oral; respecta as quendas e as opi-
nións alleas.
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5.  Realizar  producións  orais  planifi-
cadas,  relacionadas  con  algún
contido do currículo ou tema de
actualidade,  adecuadas  á  situa-
ción  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con coherencia,  cohe-
sión,  corrección,  con  axuda  das
TIC e de elementos non verbais e
con control das emocións no intre
de falar en público.

12 Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (en-
toación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe cor-
poral  adecuada  (mirada  e  posición  do  corpo),  así
como o autocontrol das emocións ao falar en público.

13. Planifica os seus textos orais e produce discursos ade-
cuados, coherentes e ben cohesionados.

14. Consulta fontes de información diversas e revisa os
borradores e esquemas.

15. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con
corrección gramatical. Cínguese ao tema e non divaga.

16.Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (en-
toación  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.

17. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou cir-
cunloquios cando non atopa a expresión precisa.

18. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
19. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamen-

te,  revisar  gramaticalmente o texto e elaborar unha
presentación adecuada á situación e á intención co-
municativa desexadas, con coherencia, cohesión e co-
rrección.

6. Producir textos orais, en interven-
cións  espontáneas,  adecuadas  á
situación e á intención comunica-
tiva  desexada,  con  coherencia,
cohesión e corrección.

20. Produce textos orais, en intervencións espontáneas,
adecuadas á situación e á intención comunicativa de-
sexada, con coherencia, cohesión e corrección.

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

22. Emprega nas intervencións orais espontáneas expre-
sións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseo-
loxía adecuada.

23. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxi-
co rico e variado.

7. Expor oralmente con rigor e clari-
dade  un  tema  especializado  de
textos do ámbito educativo ou de
divulgación científica e cultural.

24. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade
e corrección gramatical.

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

8.  Participar activa e argumentada-
mente en debates nos que se ex-
presen opinións acerca dun tema
de actualidade.

26.  Desenvolve  argumentos  de  forma  comprensible  e
convincente e comenta as contribucións das persoas
interlocutoras.
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9.  Participar  en  interaccións  sobre
temas  de  interese  persoal  e/ou
social  ou  asuntos  da  vida  cotiá,
nun rexistro formal, neutro ou in-
formal.

27. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunica-
ción oral, respecta as quendas e as opinións alleas e
emprega unha linguaxe non discriminatoria.

28. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden
na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo
e participa en conversas informais.

10. Aplicar os coñecementos grama-
ticais á avaliación e mellora da ex-
presión oral e recoñecer en expo-
sicións  orais  propias  e  alleas  as
dificultades expresivas.

29. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificulta-
des expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüida-
des, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e
entoación inadecuada) e identifica interferencias lin-
güísticas e desviacións da norma.

30. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito
autónomo.

11.  Participar  oralmente  cunha
fonética e prosodia correcta, valorar
esta pronuncia e amosar unha acti-
tude crítica ante os prexuízos que se
poidan asociar a ela.

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

32. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos
que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua ga-
lega.

1.Aplicar  estratexias  e  coñecemen-
tos  lingüísticos,  sociolingüísticos  e
pragmáticos para interpretar e pro-
ducir  textos  propios  dos  ámbitos
educativo, xornalístico, profesional e
empresarial..

1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos,
esquemas e mapas conceptuais.
2. Interpreta o sentido global e identifica a intención co-
municativa do emisor en textos expositivos e argumenta-
tivos de distintos ámbitos.
3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sinteti-
za o contido de textos expositivos e argumentativos de
distintos ámbitos.
4.  Utiliza  recursos  bibliográficos,  audiovisuais  e  dixitais
para facilitar a comprensión dun texto e complementar
as súas producións.

2..Planificar,  producir  e  revisar  tex-
tos  de  distintos  ámbitos  de  uso
adecuados á situación e á inten-
ción  comunicativa,  con  coheren-
cia, cohesión, corrección gramati-
cal e boa presentación.

5. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefi-
nida e revisa o proceso de escritura para mellorar a
produción final.

6. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o
rexistro  adecuado,  organizando  os  enunciados  en  se-
cuencias lineais e ben cohesionadas.
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3. Realizar traballos educativos indi-
viduais  ou  en  grupo  sobre  temas
controvertidos  do  currículo  ou  de
actualidade social, científica ou cul-
tural.

7. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e
corrección gramatical.

8. Adecúa a súa expresión ás condicións de cada situa-
ción comunicativa (tema, destinatario, ámbito discursivo
e xénero textual) e emprega os recursos expresivos pro-
pios do rexistro formal.
9. Emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos
ou palabras comodín.
10.  Organiza os  contidos dos seus traballos en función
duns obxectivos fixados previamente, contrasta posturas
enfrontadas e defende a súa opinión con argumentos.

4. Análise e comentario de textos ex-
positivos  e  argumentativos  propios
dos ámbitos educativo, xornalístico,
profesional e empresarial.

11.  Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánti-
cos e pragmático-textuais de textos expositivos e argu-
mentativos.
12. Recoñece e explica a función no texto dos distintos
procedementos de cita: estilo directo, estilo indirecto, es-
tilo indirecto libre e cita encuberta.

5. Extraer información de fontes bi-
bliográficas e dixitais e utilizar as TIC
ao longo de todo o proceso de pro-
dución do texto, desde a escrita ini-
cial á súa revisión e corrección final.

13. Consulta información en fontes bibliográficas e dixi-
tais e compila os datos máis relevantes en fichas-resumo.
14. Respecta as normas de presentación dos traballos es-
critos, a organización en epígrafes e os procedementos
de cita, notas a pé de páxina e bibliografía.
15. Utiliza procesadores de texto e correctores ortográfi-
cos para mellorar a presentación e evitar erros ortográfi-
cos e tipográficos.

6. Describir as propiedades do texto
e analizar os procedementos lingüís-
ticos  básicos  de  adecuación,  cohe-
rencia  e  cohesión  nas  producións
propias e alleas.

16. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gra-
maticais e léxico-semánticos.
17. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas mani-
festacións lingüísticas.

3. Definir e identificar os fonemas da
lingua galega e recoñecer  a  impor-
tancia e o valor das normas fonéti-
cas como medio para facilitar a co-
municación eficaz.

2. Define e identifica os fonemas da lingua galega e re-
coñece  a  importancia  e  o  valor  das  normas  fonéticas
como medio para facilitar a comunicación eficaz.
3. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánti-
cos da lingua galega.

4. Recoñecer e identificar os trazos
característicos das categorías grama-
ticais: substantivo, adxectivo, prono-
me persoal, sistema verbal, conxun-
cións  comparativas,  conxuncións  e
pronomes  “que”  e  “se”  explicar  os
seus usos e valores nos textos.

4. Identifica e explica os usos e valores do substantivo do
adxectivo,  do  pronome  persoal,  do  sistema  verbal,das
conxuncións comparativas, das conxuncións e pronomes
“que” e “se”, nun texto.

5. Recoñecer e explicar o proceso de
formación das palabras e aplicar os

5. Recoñece e explica o proceso de formación das pala-
bras e aplica os coñecementos adquiridos para a mellora,
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coñecementos  adquiridos  para  a
mellora,  comprensión  e  enriquece-
mento do vocabulario activo.

comprensión e enriquecemento do vocabulario activo.

1. Describir e interpretar o proceso
de construción da variante estándar
da lingua galega, recoñecer as inter-
ferencias  lingüísticas  no galego con
especial atención aos castelanismos
e desenvolver un discurso propio li-
bre destes elementos

1. Describe e interpreta o proceso de construción da va-
riante estándar da lingua galega.
2.Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con
especial atención aos castelanismos e desenvolve un dis-
curso propio libre destes elementos 
3. Explica as principais variedades dialectais e valora a di-
versidade lingüística como parte de noso patrimonio cul-
tural.

2. Recoñecer os estereotipos e pre-
xuízos  lingüísticos,  determinar  a
súa repercusión nos usos e elabo-
rar  traballos  individuais  e/ou  en
grupo  nos  que  se  describan  e
analicen  cuestións  sociolingüísti-
cas.

4. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e de-
termina a súa repercusión nos usos.
5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos
que se describen e analizan cuestións sociolingüísticas.

3.  Distinguir  as  características  lin-
güísticas  fundamentais  do  galego
moderno desde 1916 ata 1978, des-
cribir  o  seu  contexto  e  identificalo
en textos.

6.Describe o contexto histórico e cultural do galego mo-
derno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación
sociolingüística.

7. Diferencia e describe as etapas que se poden estable-
cer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista sociolin-
güístico.
8. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desen-
volvemento posterior da lingua.

4.  Elaborar  unha  descrición  esque-
mática na que se detallen as diferen-
tes etapas da historia da lingua gale-
ga e as súas principais característica

10. Elabora unha descrición esquemática na que se deta-
llan as diferentes etapas da historia da lingua galega (des-
de 1916 ata 1978) e as súas principais características.

5.Analizar  e interpretar  a evolución
da conciencia lingüística na socieda-
de galega ao longo da historia.

11. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüís-
tica na sociedade galega desde 1916 ata 1978

6.  Distinguir  as  características  lin-
güísticas  fundamentais  do  galego
moderno desde 1978 ata a actuali-
dade e identificalo en textos, descri-
bir o seu contexto e a situación le-
gal, recoñecelo como unha lingua en
vías de normalización e elaborar tra-
ballos sobre a historia da lingua.

13. Describe o contexto histórico e cultural do galego mo-
derno (desde 1978 ata a actualidade), así como a súa si-
tuación sociolingüística.
14. Diferencia e describe as etapas que podemos estable-
cer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista sociolin-
güístico.
15. Analiza a importancia da etapa que vai desde 1978
ata a actualidade no desenvolvemento posterior da lin-
gua.

7  Elaborar  unha  descrición  esque- 17. Elabora unha descrición esquemática na que se deta-
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mática na que se detallen as diferen-
tes etapas da historia da lingua gale-
ga e as súas principais característica.

llen as diferentes etapas da historia da lingua galega
(desde 1978 ata a actualidade) e as súas principais ca-
racterísticas.

8. Analizar e interpretar a evolución
da conciencia lingüística nesta etapa
da historia da lingua galega.

18. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüís-
tica na historia da lingua galega (desde 1978 ata a actua-
lidade).

1. Ler e comentar textos significati-
vos  da  literatura  galega  de  1916  a
1936, identificar as súas característi-
cas temáticas e formais en relación
co contexto sociohistórico e sociolin-
güístico e mais o xénero ao que per-
tencen.

1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a
1936, con especial referencia aos poetas das Irmandades
da Fala.
2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a
1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa
e ensaio) e outros/as autores/as.
3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a
1936:  autores/as  das  Irmandades,  Vangardas  e  Grupo
Nós.

2.Ler  e  comentar  textos  significati-
vos  da  literatura  galega  producida
polos membros do Grupo Nós, iden-
tificando  as  súas  características  te-
máticas e formais en relación co seu
contexto  sociohistórico  e  sociolin-
güístico e mais o xénero ao que per-
tencen.

4. Identifica, analiza e describe as obras literarias máis sa-
lientables dos autores do Grupo Nós no xénero narrativo,
no xénero teatral e no xénero ensaístico.

3.Identificar,  analizar  e  describir  a
poesía  galega  de  Vangarda,  coas
súas diversas tendencias e cos seus
autores/as máis destacados/as.

5.Identifica, analiza e describe a poesía galega de Vangar-
da,  coas súas diversas tendencias e os seus autores/as
máis destacados/as.

4.Analizar  e  comentar,  a  través  de
probas  escritas  ou  traballos,  cando
menos unha obra completa da Van-
garda.

6. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou tra-
ballos, cando menos unha obra completa da Vangarda.

5. Identificar, analizar e describir as
principais  tendencias,  obras,  auto-
res/as e xéneros da literatura galega
durante a Guerra Civil e no exilio.

7. Identifica, analiza e describe as principais tendencias,
obras, autores/as e xéneros da literatura galega durante a
Guerra Civil e no exilio.

6.  Ler,  analizar  e  comentar  textos
poéticos producidos durante a Gue-
rra Civil e no exilio, identificando as
súas características temáticas e for-
mais e a súa relación co seu contex-
to sociohistórico e sociolingüístico e
mais co xénero ao que pertencen.

8. Le, analiza e comenta textos poéticos producidos du-
rante a Guerra Civil e no exilio, identificando as súas ca-
racterísticas temáticas e formais e a súa relación co seu
contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais co xéne-
ro ao que pertencen.
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7. Ler, analizar e comentar textos en
prosa, narrativos e ensaísticos, pro-
ducidos durante a Guerra Civil e no
exilio,  identificando  as  súas  carac-
terísticas temáticas e formais e a súa
relación  co  seu  contexto  sociohis-
tórico  e  sociolingüístico  e  mais  co
xénero ao que pertencen.

9. Le, analiza e comenta textos en prosa, narrativos e en-
saísticos, producidos durante a Guerra Civil  e no exilio,
identificando as súas características temáticas e formais e
a súa relación co seu contexto sociohistórico e sociolin-
güístico e mais co xénero ao que pertencen.

8. Analizar e comentar,  a través de
probas  escritas  ou  traballos,  cando
menos unha obra completa produci-
da durante a Guerra Civil ou o exilio.

10. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou tra-
ballos, cando menos unha obra completa producida du-
rante a Guerra Civil ou o exilio.

9.  Identificar,  analizar  e  describir  a
poesía  galega  entre  1936  e  1975,
singularizando  as  características  e
achegas de dúas promocións dentro
dela: A Xeración de 1936 e a Promo-
ción de Enlace.

11. Identifica, analiza e describe as principais correntes,
obras  e  autores/as  da  poesía  galega de  posguerra  e  é
quen de integralos na promoción xeracional correspon-
dente: a Xeración de 1936 e a Promoción de Enlace.

10. Ler e comentar textos significati-
vos da poesía galega de posguerra,
identificar  as  súas  características
xenéricas,  temáticas  e  formais  e  a
súa  relación  co  contexto  sociohis-
tórico e sociolingüístico.

12. Le e comenta textos representativos da poesía galega
de posguerra, caracterízaos formal, estrutural e tematica-
mente e ponos en relación co contexto socio-histórico e
sociolingüístico.

11.Analizar e comentar, a través de
probas  escritas  ou  traballos,  cando
menos  unha obra  completa  da  po-
esía galega entre 1936 e 1975.

13. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou tra-
ballos, cando menos unha obra completa da poesía gale-
ga entre 1936 e 1975.

12. Identificar, analizar e describir as
principais  correntes,  características,
obras e autores/as da prosa galega
de posguerra,  con especial  referen-
cia  a  Ánxel  Fole,  Eduardo  Blanco
Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira
Vilas.

14.  Identifica,  analiza  e  describe  a  prosa  galega  entre
1936 e 1975: os autores do exilio, os renovadores da pro-
sa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro e
Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e au-
tores/as dos primeiros 70.

13. Ler e comentar textos significati-
vos da literatura galega de posguerra
dos xéneros narrativo, teatral  e en-
saístico, identificando as súas carac-
terísticas temáticas e formais e a súa
relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

15. Le e comenta textos representativos da prosa galega
de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e temati-
camente e ponos en relación co contexto socio-histórico
e sociolingüístico.

14.Analizar e comentar, a través de
probas  escritas  ou  traballos,  cando
menos  unha  obra  completa  do

16. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou tra-
ballos,  cando menos  dunha obra completa  do período
1936 a 1975.
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período 1936-1975.
15.  Coñecer,  identificar,  analizar  e
describir  as  principais  tendencias,
características,  obras  e  autores/as
da Xeración dos 50 dentro da poesía
galega de posguerra.

17. Identifica, analiza e describe, dentro da literatura ga-
lega de posguerra, a poesía escrita pola Xeración dos 50.

16.  Coñecer,  identificar,  analizar  e
describir  as  principais  tendencias,
características,  obras  e  autores/as
da Nova Narrativa Galega, dentro da
prosa de posguerra.

18. Identifica, analiza e describe, dentro da prosa galega
de posguerra, a que se engloba dentro da Nova Narrativa
Galega.

17. Ler e comentar textos significati-
vos da literatura galega de posguerra
pertencentes  á  Xeración  dos  50,  á
Nova  Narrativa  Galega  e  ao  Teatro
Independente e da Mostra de Riba-
davia e identificar as súas caracterís-
ticas temáticas e formais, así como a
súa relación co seu contexto socio-
histórico e sociolingüístico e mais co
xénero ao que pertencen.

19. Le e comenta textos representativos da poesía galega
da Xeración dos 50, caracterízaos formal, estrutural e te-
maticamente e ponos en relación co seu contexto socio-
histórico e sociolingüístico.

20.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  prosa  da
Nova Narrativa Galega, caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación co seu contexto so-
ciohistórico e sociolingüístico.

18. Analizar e comentar, a través de
probas  escritas  ou  traballos,  cando
menos  unha  obra  completa  deste
período.

21. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou tra-
ballos, cando menos unha obra completa deste período.
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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

A cualificación final mínima obterase da media aritmética entre as ou-
torgadas no primeiro e no segundo trimestres. A ela poderá sumarse
ata 1 punto para o alumnado que presente un 40% das tarefas propos-
tas dende a suspensión das clases presenciais e ata 2 puntos para o
alumnado que presente un 70% das mesmas. 

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 ca-
lidade 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 a repasar e reforzar/ampliar a parte 
da programación impartida ata a suspensión das clases; pero sen re-
nunciar por completo a introducir outros contidos esenciais para a for-
mación académica do alumnado.

Metodoloxía (alum-
nado con conectivi-

dade e sen conectivi-
dade):

a) Alumnado con conectividade: Tarefas propostas a través do correo 
electrónico, aula virtual do centro e plataforma EDMODO.
b) Alumnado sen conectividade: Tarefas propostas a través de institu-
cións como os centros cívicos.

Materiais e recursos

Dispositivos con conexión a Internet (en xeral de propiedade particular
de profesorado e familias), libro de texto, libros de lectura, fichas de 
reforzo, dicionarios en rede, materiais de elaboración propia do depar-
tamento e 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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