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I. AVALIACIÓN INICIAL 
 

Nos primeiros días do curso, tras as presentacións, realizarase unha 

Avaliación Inicial para observar o grao de desenvolvemento das Competencias 

Básicas do alumnado. De aí que o importante desa avaliación non sexa lembrar 

os contidos traballados no curso anterior senón as habilidades para poñer en 

práctica eses contidos. O modelo desa avaliación inicial será semellante en 

todos os cursos, cambiarán só os instrumentos de avaliación, é dicir, os 

documentos audiovisuais, os textos literarios e/ou os xornais dixitais sobre os 

que traballará o alumnado, pois serán elixidos segundo o seu grao de dificultade 

en relación ao nivel de aprendizaxe no que se atopa cada alumno/a. O guión 

para esa Avaliación Inicial será o que segue: 

 

1. CUESTIÓNS PERSOAIS 

 

2. CUESTIONARIO 

3. AVALIACIÓN DE CONTIDOS 

a) Cuestións sinxelas sobre os contidos impartidos en cursos 

anteriores. 

 

4. AVALIACIÓN DA COMPETENCIA COMUNICATIVA (comprensión-

expresión oral) 

a) Proxección audiovisual.  Recollida notas / apuntamentos. 

Explicación oral do recollido. 

b) Lectura en voz alta do primeiro texto do curso. Explicación oral do 

entendido na lectura. 

c) Respostas breves en torno a un cuestionario. 

 

5. AVALIACIÓN DA COMPETENCIA COMUNICATIVA (compresión-

expresión escrita) 

a) Elaboración do argumento da proxección audiovisual. 

b) Elaboración dun esquema da lectura. 

c) Respostas breves en torno a un cuestionario sobre a lectura. 

 

6. AVALIACIÓN DAS OUTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

 



C. para Aprender 

a Aprender 

C. Dixital C. na 

Iniciativa 

Persoal 

C. Social e 

Cidadá 

C. 

Artística e  

Cultural 

-A través da lectura 

do texto e do 

esquema sobre o 

mesmo. 

-A través da 

exposición oral do 

argumento do filme. 

-A través da 

capacidade de 

autocorrección e 

autoavaliación. 

-A través da 

busca na 

rede dun 

xornal dixital 

e da súa 

lectura, 

destacando 

as novas 

importantes 

da xornada. 

-A través da 

busca na rede 

dun xornal 

dixital e da súa 

lectura, sendo 

quen de 

manter unha 

actitude crítica 

ante a 

información 

recibida. 

-A través da 

actitude crítica ante 

as manifestacións 

sexistas e os 

valores contrarios 

á democracia que 

xurdan das 

informacións 

recibidas nos 

distintos filmes e 

textos. 

-A través da 

relación 

entre os 

textos e as 

proxeccións 

ou 

audicións 

musicais. 

 

II. OBXECTIVOS 

Tal e como se enumeran no Anexo II do Decreto 133/2007, onde se 

desenvolve o currículo da materia de Lingua Galega e Literatura, así 

presentamos os obxectivos xerais da área: 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade 

social, cultural e académica. 

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o 

diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais. 

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e 

analizar información e máis para redactar ou expoñer textos propios do ámbito 

académico. 

5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as Bibliotecas, os medios de 

comunicación social e as TIC , para obter, interpretar, elaborar e valorar 

informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos e máis para escribir e falar con 

adecuación, coherencia e corrección. 



7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua 

galega, afirmándoa como propia de Galiza, así  como as que hoxe condicionan o 

seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen 

obstáculos para a súa utilización en calquera contexto e situación. 

8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado Español, de 

Europa e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa e 

entender as situacións que provoca o contacto de linguas. 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas Para evitar os estereotipos que 

supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo. 

11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións 

de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de 

simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-

culturais. 

 

III. CONTIDOS 
 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

A) Comprensión de textos. 

 Tema 1: Os medios de comunicación. 

 Comprensión de textos propios dos medios de comunicación, especialmente 

debates, editoriais, crónicas e reportaxes tiradas da televisión e da radio. 

 Comprensión e análise de textos publicitarios. 

 Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como 

presentacións, relatorios ou guións . 

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de 

cooperación e de respecto ante as intervencións dos que falan diante de nós, 

sobre todo en debates, exposicións do profesorado ou do alumnado e mais 

no traballo colaborativo. 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 



discriminación. 

 Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B) Produción de textos. 

 Tema 1: Os medios de comunicación. 

 Exposición planificada, clara e ordenada coa axuda das TIC, de informacións 

da actualidade que interesen ao alumnado tomadas dos medios de 

comunicación. 

 Participación activa en situacións propias do ámbito académico (comentarios, 

opinións, exposicións de traballos coa axuda dos medios de comunicación e 

das TIC, informes...) 

 Uso consciente de elementos paraverbais (volume de voz, velocidade, 

pausas, entoación) e non verbais (xestos, movementos...) na intervención 

oral planificada. 

 Participación en debates, entrevistas ou reportaxes, adoptando o rexistro 

adecuado. 

 Valoración do diálogo como   medio de resolución de conflitos. 

Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva. 

 Interese por producir enunciados correctos e non interferidos, fuxindo dos 

prexuízos lingüísticos. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

A) Comprensión de textos. 

 Tema 2: Os textos e os seus tipos. 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en 

ámbitos próximos á experiencia do alumnado (contratos, correspondencia 

institucional e comercial) 

 Comprensión de textos do ámbito académico (instrucións, exposicións, webs 

educativas, textos ensaísticos, informacións de dicionarios e enciclopedias en 

diversos soportes). 

 Comprensión dos textos de medios de comunicación e dos xornais dixitais 

(editoriais, columnas e cartas ao director) recoñecendo as diferenzas entre 

información e opinión. 



 Comprensión de textos publicitarios dos medios de comunicación. 

 Comprensión de textos literarios recitados, narrados ou dramatizados na 

aula. 

 Detección do tema e dos subtemas de textos argumentativos e aplicación a 

estes das técnicas de análise do contido de textos escritos (Indicación das 

ideas principais, esquematización das mesmas e elaboración de resumos).  

 Utilización autónoma da Biblioteca e das TIC para obter, organizar e 

seleccionar a información. 

 Lectura en voz alta adecuada aos patróns fonéticos do galego (entoación, 

fonética, sintáctica...). 

 Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, con especial atención ás procedentes dos medios 

audiovisuais. 

B) Produción de textos. 

 Tema 2: Os textos e os seus tipos. 

 Produción de textos propios da vida cotiá (foros, blogs, reclamacións, 

solicitudes, currículos...) 

 Composición, en soporte papel e dixital, de textos expositivos e 

argumentativos propios do ámbito académico (proxectos e informes ...) 

 Composición de textos propios dos medios de comunicación impresos ou 

dixitais, especialmente cartas ao director, artigos, editoriais… 

 Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto 

polas normas gramaticais e ortográficas... 

 Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, 

aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos, dos correctores 

ortográficos. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

 Tema 3: A Ortografía e a Fonoloxía. 

 Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das 

normas ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. 

 Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do 



galego onde poidan producirse interferencias. (Práctica mediante a lectura de 

textos e nas interaccións orais espontáneas). 

 Tema 4: A Lexicoloxía. 

 Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos 

textos traballados na aula. 

 Recoñecemento da diferenza entre familias léxicas e campos semánticos. 

 Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os 

dicionarios e as obras de consulta, especialmente sobre cuestións de uso 

sintáctico, semántico e normativo. 

 Tema 5: A Gramática. 

 Recoñecemento e uso reflexivo dos mecanismos de cohesión textual, 

especialmente as referencias internas de tipo léxico, a hiperonimia e a 

nominalización. 

 Recoñecemento da diferenza entre funcións sintácticas e as unidades que as 

desempeñan. 

 Tema 6: As interferencias lingüísticas. Os desvíos normativos. 

 Identificación dos desvíos da norma provocados polas interferencias 

lingüísticas do castelán, en textos orais e escritos.  

 Uso das estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro 

como parte do proceso de aprendizaxe. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

 Tema 7: Dúas linguas nunha sociedade. 

 Coñecemento xeral e concreción no marco peninsular das causas que 

contribúen á formación, expansión, transformación, minorización, substitución 

e normalización das linguas, con manexo de mapas, gráficas, textos e 

información dos medios e tecnoloxías da comunicación. Valorando 

positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade. As linguas do Estado Español. (Sociolingüística). 

 Coñecemento das distintas etapas da historia social da lingua galega desde 

comezos do século XX, con manexo de textos da época e informacións 

tiradas dos medios e tecnoloxías da comunicación. (Historia da lingua) 



 Comprensión da situación sociolingüística galega a través da análise e 

comprensión de fenómenos de contacto entre linguas (bilingüismo, diglosia, 

conflito lingüístico, interferencias...). Realizando comentarios críticos de 

textos que aborden estes conceptos socilolingüísticos de xeito ameno e 

divertido, que permitan enfrontar os prexuízos lingüísticos e favorezan a 

normalización lingüística. 

 Recoñecemento das principais diferenzas entre usos de distintos niveis e 

rexistros e aplicación dos mesmos segundo as circunstancias da situación 

comunicativa. Recoñecemento dos principias fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas da lingua galega. (As variedades da  lingua). 

 Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal 

e colectivo do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.  

Bloque 5. Educación literaria. 

 Tema 8: Literalúdica. 

 Selección de lecturas autónomas de obras fundamentais da Literatura Galega 

do século XX. 

 Lectura expresiva e comprensiva  e audición de textos poéticos recitados ou 

cantados da literatura galega desde os inicios do século XX. 

 Lectura expresiva e comprensiva e audición de prosa galega do s.XX e XXI. 

 Lectura dramatizada e comprensiva e visionamento de obras de teatro do 

s.XX e XXI. 

 Elaboración de traballos  sobre as lecturas e o seu contexto, entendendo o 

influxo determinante das circunstancias históricas e da situación 

sociolingüística na evolución do sistema literario galego. 

 Creación de textos de intención literaria partindo dos modelos traballados na 

aula. 

 Aproveitamento autónomo da biblioteca escolar así como das bibliotecas 

virtuais. 

 

 

 



IV. COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

 

Utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación, 

oral e escrita. 

1. COMPRENSIÓN: 

                               -Saber escoitar. 

        - Saber escribir. 

2. EXPRESIÓN: 

-Saber falar. 

              -Saber ler. 

ACTIVIDADES: 

 Comentarios de texto: orais e escritos 

     -libres 

     -críticos 

     -literarios: poéticos e narrativos 

FONTES: 

-Prensa e medios de comunicación en xeral.  

-Textos ensaísticos. 

-Textos literarios. 

 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
 

Utilización da linguaxe para a construción de 

coñecementos (instrumento de acceso a novos 

coñecementos). 

   1. Ler comprensivamente. 

   2. Elaborar resumos e esquemas que organicen as 

ideas. 

   3. Interpretar as informacións lingüísticas dos 

dicionarios. 

   4. Expor conclusións sobre tarefas académicas...  

   5. Autocorrección. 

   6. Autoavaliación e coavaliación. 

ACTIVIDADES: 

 Lecturas (con apoio do 

dicionario) e informes 

sobre as lecturas. 

FONTES: 

-Relatos e poemas 

seleccionados polo 

docente. 

-Obras recollidas no PL. 

 
 



COMPETENCIA DIXITAL E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 
 

Utilización da linguaxe para desenvolver destrezas para a 

busca e selección de información relevante, así como para 

a súa reutilización na elaboración de textos orais e 

escritos propios. 

   1. Uso de dicionarios. 

   2. Uso de correctores ortográficos. 

   3. Uso de enciclopedias. 

   4. Uso de xornais dixitais. 

   5. Produción de textos propios tras a selección, análise 

crítica, esquematización e síntese da información. 

   6. Uso de soportes electrónicos para a exposición de 

traballos de investigación e  para o desenvolvemento do Plan 

TIC. 

ACTIVIDADES: 

Traballo de 

investigación con 

elaboración dunha 

presentación en 

power-point  para 

expor na aula. 

 FONTES: 

-Manuais da 

Biblioteca. 

-Páxinas web 

indicadas 

-Libro de apoio. 

 
COMPETENCIA NA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 

Utilización da linguaxe para a regulación da propia 

actividade con progresiva autonomía. Aprender a usar a 

lingua para aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e tomar decisións. 

   1. Manter unha actitude crítica ante as mensaxes recibidas. 

   2. Localizar a información. 

   3. Fomentar a autoestima lingüística. 

   4. Ser quen de realizar unha lectura dramatizada de obras 

literarias. 

   5. Ser quen de usar autonomamente os medios de 

comunicación social (lectura do xornal) 

 6. Ser quen de servirse das TIC para o propio proceso de 

aprendizaxe. 

ACTIVIDADES: 

-Comentarios 

críticos. 

-Selección de 

lecturas 

voluntarias. 

-Uso da Biblioteca 

e da Sala de 

Informática fóra 

das horas de 

docencia directa. 

 

 



COMPETENCIA SOCIAL E  CIDADÁ 
 

Utilización da linguaxe como instrumento de 

representación, interpretación e comprensión da 

realidade. Aprender Lingua é aprender a comunicarse cos 

outros, a comprender o que estes transmiten e aprender a 

aproximarse a outras realidades. 

1. Analizar criticamente os usos discriminatorios da 

linguaxe mediante os cales se transmiten prexuízos e 

imaxes estereotipadas do mundo. 

2. Comentar de xeito crítico distintos tipos de textos 

(procedentes dos medios de comunicación, orais ou 

escritos) 

3. Exercicio dos valores democráticos e dos dereitos 

civís. 

ACTIVIDADES: 

-Comentarios críticos. 

-Exercicio do 

diálogo e do 

respecto polo que 

discrepa. 

FONTES: 

-Prensa e medios de 

comunicación en 

xeral.  

-Linguaxe non 

sexista. CIG-ensino. 

 
COMPETENCIA ARTÍSTICA E CULTURAL 

 

Utilización da linguaxe para valorar a riqueza 

cultural, a diversidade lingüística e a 

expresividade popular dun patrimonio 

literario e uns temas recorrentes que son 

expresión de preocupacións esenciais do ser 

humano. 

1. Relacionar as manifestacións literarias 

con outras manifestacións artísticas: 

pintura, música, cinema... 

2. Participar nas saídas didácticas a museo  

3. Participación en concertos. 

4. Asistencia a representacións teatrais. 

5. Desenvolver a capacidade creativa. 

ACTIVIDADES: 

-Participar activamente en todas 

as saídas didácticas incluídas 

na programación da materia. 

-Creación de textos  (ou calquera 

outra manifestación artística) 

xurdidos das aprendizaxes 

previas ou dos modelos 

utilizados. 

FONTES: 

-Saídas didácticas. 

-Posta en marcha dunha obra de 

teatro? 



V.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

O cursos de 3º e 4º da ESO reparten o seu labor en catro apartados, 

que constitúen os instrumentos de avaliación (recollidos nas Programacións de 

Aula, no apartado 6.- Secuenciación e Temporalización dos Contidos): 

 

 Labor diario na aula e actitude lingüística 

 Traballo de investigación 

 Lecturas 

 Exame 

 

O desenvolvemento desta materia rexerase  pola distribución da mesma 

do seguinte xeito: 

 

 Exposición, explicación e debate dos contidos conceptuais ( do temario ) na 

aula, coa  axuda do Libro de Apoio e do material aportado polo/a docente. A 

avaliación dos mesmos realizarase  a través dun exame ao finalizar cada 

trimestre.  

 

 Elaboración e Exposición, na aula cada trimestre dun Traballo de 

Investigación e/ou da Literatura, sobre a Historia da Lingua, que o 

alumnado realizará a través da súa investigación persoal e individual coa 

axuda dos recursos sinalados polo docente  e o material do que se poida 

servir na Biblioteca, no centro ou na súa propia casa. Para a investigación e 

exposición deste traballo será imprescindíbel o manexo das novas 

tecnoloxías da información e a comunicación. (PTIC)  

 

 Realización de variadas Lecturas por trimestre sobre as que se irá 

informado ao profesor/a oralmente, a través do correo-e ou da Aula Virtual 

mediante a realización de informes, comentarios ou creacións literiarias que 

imiten o texto lido, e que servirán de instrumento para a avaliación deste 

apartado da materia. Cando na aula o número de alumnos/as sexa superior 

a vinte, poderán realizarse cuestionarios virtuais para avaliar estas lecturas.  

 
Ademais tratarase sempre de fomentar a realización de Lecturas 

Voluntarias para as que non pode haber un "exame" ao finalizar a 

devandita lectura, posto que perderían a súa función pracenteira. O “control 

de lectura” será só preceptivo no caso das Lecturas Obrigatorias. (PL) 

 

  A Educación Secundaria Obrigatoria, como o seu nome indica, é  unha 

etapa obrigatoria, polo tanto a asistencia a clase, as adecuadas posturas e 

formas na aula, así como o interese pola materia e a atención a 

compañeiros/as e profesores/as, será tan importante ( ou máis, pois estamos 

educando en valores, formando persoas, antes que ningunha outra cousa) que 



un exame Trimestral ou Final. 

 Avaliarase a actitude do alumno/a cara a materia, cara a lingua galega, e 

cara ao proceso de ensino-aprendizaxe no día a día, mediante a realización 

continuada de todo tipo de actividades, exercicios ou tarefas que nos axuden a 

poñer en práctica os conceptos explicados na aula. 

 
 

VI. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA 4º ESO 
 

 Cada trimestre o alumno/a será avaliado polo seu labor cotián na aula e a 

súa actitude lingüística. Este apartado suporá un 20% no cómputo global 

da materia ao finalizar a avaliación. É dicir, suporá até 2 puntos sobre 10. 

 

 Cada trimestre o alumnado realizará 1 lectura obrigatoria e as lecturas 

voluntarias da súa preferencia. Cada unha desas lecturas será avaliada a 

través de distintos procedementos  e suporá un 10% no cómputo global da 

materia ao finalizar a avaliación. É dicir, suporá até 1 punto sobre 10. 

 

 Cada trimestre o alumnado realizará un traballo de investigación sobre a 

Historia da Lingua Galega e/ou da Literatura, para o cal deberá servirse das 

TICs. Este apartado suporá un 35%  no cómputo global da materia ao 

finalizar a avaliación. É dicir, suporá até 3’5 puntos sobre 10. 

 

 Cada trimestre o alumnado realizará un exame sobre os contidos 

conceptuais traballados na aula. Este apartado suporá un 35% no cómputo 

global da materia ao finalizar a avaliación. É dicir, suporá até 3’5 puntos 

sobre 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:  

MODELO DE EXAME 
 

I. TEXTO 

II. CUESTIÓNS SOBRE O TEXTO 

1. Explicación do contido do texto (comentario). 

2. Definición adecuada de termos do propio texto. 

3. Cuestións de Gramática: 

a) Análise morfolóxica de palabras do texto. 

b) Análise sintáctica das función básicas das frases e das cláusulas. 

4. Cuestións de Léxico. 

5. Cuestións de Sociolingüística: 

a) Corrección de desvíos normativos 

b) Interpretación dalgunha tira cómica 

6. Cuestións de Historia da Lingua: 

a) Xustificación argumentada da falsidade ou veracidade de determinadas 

afirmacións 

b) Explicación dunha gráfica, un mapa ou un esquema. 

7. Elaboración dun comentario literario 

8. Redacción dun tema sobre algún autor ou época literaria traballado na aula 

 
 



O alumno/a que, nun dos apartados en que se distribúe a materia, 

obtivese un “cero” ou abandonase o seu labor, NON ACADARÁ OS 

OBXECTIVOS MÍNIMOS e, polo tanto, NON APROBARÁ A MATERIA nas 

avaliacións ordinarias. En caso de que un alumno/a deba presentarse a 

unha Proba Extraordinaria, esta seguirá o modelo dos exames trimestrais. 

 

VII. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.  O alumno/a debe ser quen de comprender a idea fundamental e máis a 

información relevante de textos expositivos e argumentativos, diferenciando 

información, opinión e persuasión. O alumno/a debe ser quen de demostrar 

que é capaz de recoller en resumos e esquemas os textos expositivos propios 

do ámbito académico. O alumno/a debe ser quen de expoñer oralmente 

informacións de actualidade, así como traballos e informes académicos, 

seguindo un guión previamente elaborado, mantendo a atención do auditorio, 

coa axuda da entoación axeitada, da linguaxe non verbal e dos medios 

audiovisuais e das TIC.  

O alumno-a debe ser quen de escoitar e falar correcta e 

comprensivamente para desenvolver a súa competencia comunicativa. 

2.  O alumno/a debe ser quen de identificar o tema, os subtemas e o 

propósito comunicativo de diferentes textos da vida social, de anuncios 

publicitarios. O alumno debe ser quen de escribir textos propios dos medios de 

comunicación, do ámbito académico e da vida social en xeral.  

O alumno/a debe ser quen de ler e escribir correcta, comprensiva e 

expresivamente para desenvolver a súa competencia comunicativa. 

3.  O alumno/a debe ser quen de usar con efectividade e autonomía os 

recursos da Biblioteca, os medios audiovisuais e as TIC  para extraer 

información relevante de distintas fontes e incorporala aos seus traballos de 

aula expresándoa coas súas propias palabras. O alumno/a debe ser quen de 

expoñer oralmente temas de actualidade e traballos académicos seguindo un 

guión previamente elaborado e servíndose das TIC. 

O alumno/a debe ser quen de buscar e seleccionar información para 

desenvolver a súa competencia no tratamento da información e na habilidade 

dixital. 

4.  O alumno/a debe ser quen de servirse das estratexias de autoavaliación 

e autocorrección, aceptando o erro como parte do proceso de aprendizaxe.  

O alumno/a debe ser quen de aprender a aprender para desenvolver a 

súa competencia neste aspecto. 



 

5.  O alumno/a debe ser quen de poñer en práctica as regras lingüísticas, 

que deba asimilar nesta etapa, mediante o uso da propia lingua e dunha 

terminoloxía necesaria para seguir as explicacións e as actividades da aula.  

O alumno debe ser quen de demostrar competencia gramatical, léxica e 

ortográfica para desenvolver a súa competencia en comunicación lingüística. 

6.  O alumno/a debe ser quen de comprender as circunstancias que definen 

as diferentes etapas da historia social da lingua galega co fin de afirmala como 

propia de Galiza e entender mellor a situación actual. Deberá mostrarse crítico 

ante os prexuízos lingüísticos e adoptar actitudes positivas cara ao uso 

normalizado da lingua. O alumno/a debe ser quen de utilizar a lingua galega 

con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos. 

O alumno/a debe ser quen de coñecer o funcionamento da lingua en 

sociedade e colaborar na normalización da lingua para desenvolver a súa 

competencia social e cidadá. 

7.  O alumno/a debe ser quen de ler con regularidade obras literarias 

adecuadas á súa idade, desenvolvendo criterio lector. Debe ser quen de 

comprender os textos representativos do sistema literario, enmarcándoos nun 

determinado momento en relación coa evolución das formas e motivos da 

escrita do s.XX, e debe ser quen de expresar o que comprendeu mediante a 

elaboración de comentarios literarios. O alumno/a debe ser quen de crear 

textos de intención estética seguindo modelos dados polo profesor/a na aula. 

O alumno/a debe ser quen de descubrir a Literatura como unha fonte de 

pracer e enriquecemento persoal para desenvolver a súa competencia cultural 

e artística. 

 

O alumno/a debe ser o actor e protagonista na aula. A súa actitude, 

a súa capacidade para reutilizar as aprendizaxes recibidas e o seu labor 

como lector constituirán o soporte básico do seu proceso de avaliación, 

no cal a asimilación de contidos conceptuais serán só un banzo máis na 

escaleira da adquisición e desenvolvemento da competencia 

comunicativa. 

 
 
 



VIII. MÍNIMOS EXIXIBLES PARA ACADAR UNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA AO FINALIZAR 4º ESO 

 

1. Comprensión de textos propios dos medios de comunicación, 

especialmente debates, editoriais, crónicas e reportaxes tiradas da televisión e 

da radio. Comprensión e análise de textos publicitarios. Comprensión de textos 

orais utilizados no ámbito académico, como presentacións, relatorios ou guións 

. 

2. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de 

interese, de cooperación e de respecto ante as intervencións dos que falan 

diante de nós, sobre todo en debates, exposicións do profesorado ou do 

alumnado e mais no traballo colaborativo. 

3. Participación activa en situacións propias do ámbito académico 

(comentarios, opinións, exposicións de traballos coa axuda dos medios de 

comunicación e das TIC, informes...). Uso consciente de elementos 

paraverbais (volume de voz, velocidade, pausas, entoación) e non verbais 

(xestos, movementos...) na intervención oral planificada. Participación en 

debates, entrevistas ou reportaxes, adoptando o rexistro adecuado. 

4. Comprensión de textos do ámbito académico (instrucións, 

exposicións, webs educativas, textos ensaísticos, informacións de dicionarios e 

enciclopedias en diversos soportes), dos xornais dixitais (editoriais, columnas e 

cartas ao director) recoñecendo as diferenzas entre información e opinión, 

comprensión de textos publicitarios dos medios de comunicación, de textos 

literarios recitados, narrados ou dramatizados na aula. 

5. Interese por producir enunciados correctos e non interferidos, fuxindo 

dos prexuízos lingüísticos. 

6. Utilización autónoma da Biblioteca e das TIC para obter, organizar e 

seleccionar a información, para posteriormente convertila en coñecemento. 

7. Composición, en soporte papel e dixital, de textos expositivos e 

argumentativos propios do ámbito académico (proxectos e informes ...), de 

textos propios dos medios de comunicación impresos ou dixitais, 

especialmente cartas ao director, columnas, editoriais… Planificación, revisión 

e boa presentación dos textos escritos (comentarios, traballos académicos, 

guións, informes…) con respecto polas normas gramaticais e ortográficas... 

8. Recoñecemento da diferenza entre familias léxicas e campos 

semánticos. 

9. Recoñecemento da diferenza entre funcións sintácticas e as unidades 



que as desempeñan. 

10. Identificación e corrección dos desvíos da norma provocados polas 

interferencias lingüísticas co castelán, en textos orais e escritos.  

11. Coñecemento das distintas etapas da historia social da lingua galega 

desde comezos do século XX, con manexo de textos da época e informacións 

tiradas dos medios e tecnoloxías da comunicación. (Historia da lingua) 

12. Comprensión da situación sociolingüística galega a través da análise 

e comprensión de fenómenos de contacto entre linguas (bilingüismo, diglosia, 

conflito lingüístico, interferencias...). Realizando comentarios críticos de textos 

que aborden estes conceptos socilolingüísticos, que permitan enfrontar os 

prexuízos lingüísticos e favorezan a normalización lingüística. 

13. Recoñecemento das variedades da  lingua. 

14. Lectura expresiva e comprensiva  e audición de textos da literatura 

galega desde os inicios do século XX. 

15. Uso das estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o 

erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTIDOS MÍNIMOS PARA OBER O TÍTULO DE 
GRADUADO EN ESO 

 

 Utilizar a lingua galega con fluídez e normalidade nos diferentes contextos 

comunicativos. 

 Producir textos orais e escritos de diferentes tipos. 

 Buscar, seleccionar e reutilizar a información necesaria (en calquera 

soporte) para elaborar un traballo de investigación. 

 Comprender e comentar de xeito crítico as informacións tiradas dos 

distintos medios de comunicación. 

 Elaborar esquemas, resumos, temas, guións e comentarios de todo tipo. 

 Integrar nos textos orais e escritos as normas ortográficas, morfosintácticas 

e léxicas aprendidas a través do estudo dos mecanismos da lingua e dos 

seus aspectos formais.  

 Desenvolver a capacidade de autocorrección para aprender a mellorar a 

competencia comunicativa. 

 Coñecer a situación sociolingüística de Galiza e entendela como unha 

consecuencia da historia da súa lingua. 

 Coñecer as distintas variedades da lingua. 

 Coñecer as etapas, os autores e as obras máis significativas da nosa 

historia literaria. 

 

 Finalmente, non debemos esquecer que a finalidade fundamental do 

ensino obrigatorio é desenvolver as habilidades básicas de escoitar, falar, ler e 

escribir comprensivamente para poder acadar o título de Graduado en 

Educación Secundaria. Non poderá obter ese título un alumno/a que non 

posúa un coñecemento dos contidos mínimos, un desenvolvemento adecuado 

das súas competencias, así como unha actitude de respecto para a lingua 

propia de Galiza e para todos os membros da comunidade educativa. 

 
 
 



IX. PROXECTO LECTOR E PLAN TIC 
 

 
LECTURAS OBRIGATORIAS 4º ESO 

 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 
Cousas 
Castelao 

 
A esmorga 

     Blanco-Amor 
 

 
Dos arquivos do trasno 

Rafael Dieste 
 

Os outros feirantes 
A. Cunqueiro 

 
Asasinato no Consello 

Nacional 
Diego Ameixeiras 

 
Poemas 

Manuel María 

 
 
 

LECTURAS VOLUNTARIAS 
 

 

1. O que é a vida    M. Lourenzo González 
2. A banda sen futuro                            Marilar Aleixandre 
3. Rúa Carbón                                                       “ 
4. Sobrevives?                                       Fina Casalderrey 
5. Asústate, Merche!                                         “ 

6. Mutacións xenéticas                                     “ 
7. Aire negro                                          Agustín Fdez. Paz 
8. Expediente Artieda                             Carlos Reigosa 
9. Crime en Compostela                                   “ 
10. Non hai misericordia   Xelís de Toro. 
11. A sombra cazadora   Suso de Toro. 
12. A man dos paíños   M. Rivas 
13. Á lus do candil.    Anxel Fole 
14. Contos da montanha   Miguel Torga 
15. O terceiro home.   Graham Greene 
16. Un mundo feliz.    A. Huxley. 
17. A revolta dos animais   G. Orwell. 
18. Frankenstein    Mary Shelly 
19. Poderosa     Sérgio Klein 
20. Poderosa II      “ 

Ademais das anteriores, para 4ºESO… 

21. Os vellos non deben namorarse  Castelao 

22. Retorno a Tagen Ata.   Méndez Ferrín 
23. Ambulancia    Suso de Toro 
24. Land Rover      “ 
25. Polaroid.      “ 
26. Tic-Tac.      "  
27. Calzados Lola.     " 
28. O único que queda é o amor  Agustín Fdez. Paz 



29. Erros e Tánatos    Gonzalo Navaza 
30. As rulas de Bakunin.   Antón Riveiro Coelho 
31. En salvaxe compaña.   Manuel Rivas. 
32. Os comedores de patacas.   " 
33. Un millón de vacas.     “ 
34. Que me queres, amor?    " 
35. Ela, maldita alma.     " 
36.  Ilustrísima.    Carlos Casares. 
37.  Vento ferido.     “ 
38. O crepúsculo e as formigas.   Xosé Luis Méndez Ferrín. 
39. Arraianos.       " 
40. Arnoia, Arnoia.     “ 
41. Retorno a Tagen Ata    “ 
42. Galván en Saor    Darío Xohán Cabana 
43. O fidalgo e outras narracións  Otero Pedrayo 
44. O porco de pé.     Vicente Risco 
45. Retrincos     Castelao 
46. Dos arquivos do trasno .      Rafael Dieste 
47. Os biosbardos.    Blanco Amor. 
48.  Merlín e familia.   Alvaro Cunqueiro. 
49. Os outros feirantes.     " 
50. O conquistador    Almeida Faria 
51. A metamorfose.    F. Kafka. 

 

 
 

AS TICs E OS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

1. Libro de Apoio: Lingua e Literatura 4ºESO. Editorial Anaya 

2. Libros de lectura. 

3. Prensa cotiá. 

4. Dicionarios dixitais. 

5. Páxinas web suxeridas pola/o docente. 

6. Presentacións sobre distintos temas. 

7. Blogue de aula: http://marlou.blogaliza.org/  

8. Aula Virtual do IES Félix Muriel 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/aulavirtual/ 

 

 

http://marlou.blogaliza.org/
http://www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/aulavirtual/


X.  PROGRAMAS DE AULA 
PROGRAMACIÓN DE AULA PARA 4ºESO  (1ª AVALIACIÓN) 

   
I. TRABALLO E ACTITUDE NA AULA   

     (A súa Cualificación suporá  o 20% da nota global do trimestre, é dicir, até 2 puntos sobre 10) 

1. Avaliación Inicial.  
2. COMUNICACIÓN:   

o Os medios de comunicación. Debates. 
o Os tipos de textos. O informe 
o O comentario crítico. 

3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA:   
o As interferencias lingüísticas. 
o Os desvíos normativos. 

4. LINGUA E SOCIEDADE:   
o Ecoloxía das Linguas. As linguas do Estado Español 
o A variedade das linguas. Dialectoloxía. 
o Dúas linguas nunha sociedade. 
o O primeiro terzo do s.XX.  

5. EDUCACIÓN LITERARIA:   
o A época Nós.  
o O comentario narrativo. 

     (Libro de Apoio: Lingua e Literatura 4º ESO, Ed. Anaya) 
 

 
II. TRABALLO DE INVESTIGACIÓN SOBRE A HISTORIA DA LINGUA   (PTIC)  
(A súa Cualificación suporá o 35% da nota global do trimestre, até 3´5 puntos sobre 10) 

TÍTULO: A situación da lingua no primeiro terzo do s. XX./ A Literatura da época Nós e as Vangardas. 
1. Elaboración dun tema (máximo 50 liñas) partindo dos resumos feitos do libro de apoio, de fotocopias e  páxinas web 
indicadas polo docente. 
2. Realización dun traballo mediante o uso das TICs que ilustre os contidos recollidos no tema escrito. 
3. Exposición oral do tema na aula co apoio instrumental das TIC 
DATAS: Entrega: 1 de Novembro. Exposición: primeira-segunda semana de Novembro. 
 

 
III. LECTURAS  (PL)  
(A súa Cualificación suporá o 10% da nota global do trimestre, até 1 punto sobre 10) 

1ª Lectura: Os dous de sempre. Castelao. Ed. Galaxia 
 (A Avaliación desta lectura realizarase a través de distintos procedementos: informes, comentarios, traballos, controis… 
e suporá 1/5 da nota global do trimestre, é dicir, unha Cualificación de até 2 puntos sobre 10) 
DATA: Finalizada: 1 de Novembro. 
ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR e/ou COMPLEMENTARIA: Saída didáctica a Pontevedra. Roteiro Castelao 
 
Outras Lecturas: Realizadas as lecturas obrigatorias, o alumno/a escollerá libre e voluntariamente outra/as da listaxe 
que figura nesta programación. Dará conta delas a través de entrevistas persoais ou de informes enviados ao correo-e 
do profesor/a. (PL) (PTIC) 
(A Avaliación deste labor voluntario realizarase a través da información recibida de xeito oral ou escrito. Darase por 
rematada o día do exame. Suporá un incremento de até 0’5 ptos. por lectura na nota global do trimestre, sempre 
que no exame o alumno/a tivese acadado polo menos un 4) 
 

 
IV. EXAME  
(A súa Cualificación suporá o 35% da nota global do trimestre, até 3’5 puntos sobre 10) 

       Seguirá o modelo da Avaliación Inicial, consistente nun texto en torno ao cal se realizarán preguntas para avaliar o 
grao de asimilación das aprendizaxes do trimeste. Buscarase sempre que sexa formativo e informativo, mais non 
sumativo nin concluínte.               
DATA: Realización: segunda semana de Decembro. 

 



PROGRAMACIÓN DE AULA PARA 4ºESO  (2ª AVALIACIÓN) 

   
I. TRABALLO E ACTITUDE NA AULA  

(A súa Cualificación suporá  o 20% da nota global do trimestre, até 2 puntos sobre 10) 
1. COMUNICACIÓN:   

o Os medios de comunicación. Crónicas  
o Os tipos de textos. Artigos. Editoriais, columnas ... 
o O comentario crítico. 

2. FUNCIONAMENTO DA LINGUA:   
o A Léxico-Semántica. 
o Os campos semánticos. 

3. LINGUA E SOCIEDADE:   
o A  ditadura franquista: A longa noite de pedra. 

4. EDUCACIÓN LITERARIA:   
o As vangardas. 
o A cultura no exilio.  
o O comentario poético. 

     (Libro de Apoio: Lingua e Literatura 4º ESO, Ed. Anaya) 

 

 
II. TRABALLO DE INVESTIGACIÓN SOBRE A HISTORIA DA LINGUA   (PTIC) (A súa 

Cualificación suporá  o 35% da nota, até 3’5 puntos sobre 10) 
TÍTULO: A situación da lingua durante a ditadura franquista / A Literatura no exilio 

1. Elaboración dun tema (máximo 50 liñas) partindo dos resumos feitos do libro de apoio e das páxinas web indicadas 
polo docente. 
2. Realización dun traballo mediante o uso das TICs que ilustre os contidos recollidos no tema escrito. 
3. Exposición oral do tema na aula co apoio instrumental das TICs 
DATAS: Entrega: 1 de Febreiro.  Exposición: primeira-segunda semana de Febreiro. 

 

 
III. LECTURAS  (PL)  

(A súa Cualificación suporá  o 10% da nota global do trimestre, até 1 punto sobre 10) 
1ª Lectura: A esmorga. E. Blanco-Amor. Ed. Galaxia 
 (A Avaliación desta lectura poderá realizarse a través de distintos procedementos: informes, comentarios, traballos, 
controis… pero procurarase que sexa sempre a través de Cuestionarios na Aula Virtual). 
DATA: Finalizada: 1 de Febreiro. 
ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR e/ou COMPLEMENTARIA: Saída didáctica a Ourense. Roteiro da Esmorga 
 
Outras Lecturas: Realizadas as lecturas obrigatorias, o alumno/a escollerá libre e voluntariamente outra/as da listaxe 
que figura nesta programación. Dará conta delas a través de entrevistas persoais ou de informes enviados ao correo-e 
do profesor/a. (PL) (PTIC) 
(A Avaliación deste labor voluntario realizarase a través da información recibida de xeito oral ou escrito. Darase por 
rematada o día do exame. Suporá un incremento de até 0’5 ptos. por lectura na nota global do trimestre, sempre 
que no exame o alumno/a tivese acadado polo menos un 4) 

 

 
IV. EXAME 

(A súa Cualificación suporá  o 35% da nota global do trimestre, até 3’5 puntos sobre 10)       Seguirá o modelo da 
Avaliación Inicial, consistente nun texto en torno ao cal se realizarán preguntas para avaliar o grao de asimilación das 
aprendizaxes do trimeste. Buscarase sempre que sexa formativo e informativo, mais non sumativo nin concluínte.               
 
DATA: Realización: terceira semana de Marzo. 
 
 

 



PROGRAMACIÓN DE AULA PARA 4ºESO  (3ª AVALIACIÓN) 

   
I. TRABALLO E ACTITUDE NA AULA 

(A súa Cualificación suporá  o 20% da nota global do trimestre, até 2 puntos sobre 10) 
5. COMUNICACIÓN:   

o Os medios de comunicación audiovisuais. Reportaxes  
o Os tipos de textos. O Hipertexto 
o O comentario crítico. 

6. FUNCIONAMENTO DA LINGUA:   
o A Morfosintaxe. 

7. LINGUA E SOCIEDADE:   
o O galego hoxe. 

8. EDUCACIÓN LITERARIA:   
o Narrativa e poesía contemporánea. 
o O teatro actual galego.  
o O comentario dramático. 

     (Libro de Apoio: Lingua e Literatura 4º ESO, Ed. Anaya) 

 

 
II. TRABALLO DE INVESTIGACIÓN SOBRE A HISTORIA DA LINGUA   (PTIC) (A súa 

Cualificación suporá  o 35% da nota, até 3’5 puntos sobre 10) 
TÍTULO: A situación actual da lingua / A Literatura Galega do séc. XXI 

1. Elaboración dun tema (máximo 50 liñas) partindo dos resumos feitos do libro de texto e das páxinas web indicadas 
polo docente. 
2. Realización dun traballo mediante o uso das TIC que ilustre os contidos recollidos no tema escrito. 
3. Exposición oral do tema na aula co apoio instrumental das TIC 
DATAS: Entrega: 1 de Maio 
Exposición: primeira-segunda semana de Maio 

 

 
III. LECTURAS  (PL)  

(A súa Cualificación suporá  o 10% da nota global do trimestre, até 1 punto sobre 10) 
1ª Lectura: Noite de voraces sombras. Agustín Fdez. Paz. Ed. Xerais ou 
 As rulas de Bakunim. P. Riveiro Coello. Ed. Galaxia 
 (A Avaliación destas lecturas poderá realizarse a través de distintos procedementos: informes, comentarios, traballos, 
controis… pero procurarase que sexa sempre a través de Cuestionarios na Aula Virtual). 
DATA: Finalizada: 1 de Maio. 
ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR e/ou COMPLEMENTARIA: Saída didáctica a Santiago. Asistencia ao teatro. 
 
Outras Lecturas: Realizadas as lecturas obrigatorias, o alumno/a escollerá libre e voluntariamente outra/as da listaxe 
que figura nesta programación. Dará conta delas a través de entrevistas persoais ou de informes enviados ao correo-e 
do profesor/a. (PL) (PTIC) 
(A Avaliación deste labor voluntario realizarase a través da información recibida de xeito oral ou escrito. Darase por 
rematada o día do exame. Suporá un incremento de até 0’5 ptos. por lectura na nota global do trimestre, sempre 
que no exame o alumno/a tivese acadado polo menos un 4) 

 

 
IV. EXAME  

(A súa Cualificación suporá  o 35% da nota global do trimestre, até 3’5 puntos sobre 10) 
       Seguirá o modelo da Avaliación Inicial, consistente nun texto en torno ao cal se realizarán preguntas para avaliar o 
grao de asimilación das aprendizaxes do trimeste. Buscarase sempre que sexa formativo e informativo, mais non 
sumativo nin concluínte.               
DATA: Realización: terceira semana de Xuño. 

 


