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1. O TRATAMENTO INTEGRADO DE LINGUAS 

(TIL) 

1.1. Cambios metodolóxicos 
 

 Tanto na educación secundaria obrigatoria como no bacharelato é 

especialmente salientable que a aprendizaxe das distintas linguas 

establecidas no currículo destas etapas se trate de xeito integrado. 

 

 Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de 

todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que 

todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado 

contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa 

plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas 

tomadas para a impartir o currículo integrado das linguas. Estas medidas 

incluirán: 

 acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en 

todas as linguas, 

 acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar,  

 acordos sobre  o tratamento que se lles dará aos contidos,  

 acordos sobre os criterios de avaliación e aos estándares de 

aprendizaxe similares en cada materia lingüística,  

 acordos para evitar a repetición dos aspectos comúns á 

aprendizaxe de calquera lingua. 

 

 Os métodos docentes deberán favorecer a motivación por aprender nos 

alumnos/as, polo que os docentes deberán ser quen de xerar neles 

curiosidade e a necesidade de adquirir coñecementos, habilidades e 

valores. Recoméndase: 

 A aprendizaxe por proxectos (proposta dun plan de acción co que 

se busca conseguir un resultado práctico). Esta metodoloxía favorece 

a investigación, a reflexión e a crítica. 

 O uso do portfolio (carpeta de aula virtual ou material, que aporta 

información sobre o alumnado e permite mostrar os resultados da 

súa aprendizaxe, reforzando o proceso de avaliación continua. 
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 O profesorado debe procurar: 

 que o alumnado comprenda o que aprende 

 que o alumnado saiba para que aprende 

 que o alumnado sexa capaz de usar / aplicar o aprendido en 

distintos contextos dentro e fóra da aula. 

 

1.2. Cambios nos recursos didácticos: 

 

 O papel do docente como xerador dos seus propios recursos xunto ao 

enfoque interdisciplinar e integrador que a lei demanda impide o uso 

tradicional do libro de texto como referente máximo no proceso de ensino – 

aprendizaxe, polo que este converterase nun Libro de Apoio para o 

alumnado, pero será só un recurso máis, nunca o único. 

 

 A innovación metodolóxica ao servizo do desenvolvemento das 

competencias clave trae consigo novos recursos que a propia lei sinala 

como necesarios: Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías 

da información e da comunicación na aula, como recurso 

metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e 

aprendizaxe. 
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2. ACORDOS ACADADOS NO IES FÉLIX MURIEL 

2.1. Acordos metodolóxicos 

Pretendemos reforzar os aspectos prácticos. Cómpre, polo tanto, poñer 

especial atención na oralidade e nas competencias activas: aproveitar os 

recursos que ofrece a biblioteca, así como fomentar as tecnoloxías da 

información e da comunicación, e fomentar a investigación en grupo e o 

traballo colaborativo do alumnado. Neste sentido guíannos sobre todo tres 

consideracións fundamentais: 

 Desde o sistema educativo os alumnos/as teñen que ter acceso aos 

elementos e instrumentos básicos da cultura galega e, desde ela, á cultura 

universal. 

 O alumno/a ten que ser o protagonista fundamental dentro da aula e non un 

mero receptor. En consecuencia, debemos procurar prescindir ao máximo 

do hábito da explicación teórica e intentar que a figura do profesor/a sexa a 

de dinamizador das actividades que propomos. 

 O alumno/a debe romper coa dinámica da aprendizaxe indutiva, entrando 

noutra máis orixinal, reflexiva e lúdica, a aprendizaxe interactiva, que lle 

permita alcanzar a madureza lingüística propia da súa etapa. 

Seguiremos as liñas metodolóxicas enumeradas no Decreto 133/2007, que son 

as seguintes: 

 Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal. 

 Operar non só sobre o concreto, senón tamén sobre conceptos, ideas. 

 Fomentar a  formulación de hipóteses. 

 Buscar, seleccionar e tratar a información. 

 Fomentar a confrontación clara e respectuosa. 

 Insistir na ordenación, comparación e xerarquización das ideas. 

 Elaborar percorridos ordenados desde a formulación da hipótese até os 

resultados. 

 Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 

 Comprobar a aprendizaxe noutros contextos diferentes ao utilizado. 

 Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070713/Anuncio2640E_es.html
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MATERIAIS  

O alumnado deberá asistir a clase cos seguintes recursos materiais sempre 

á súa disposición: 

 Carpeta de linguas (unha carpeta para todas as materias lingüísticas: LGL, 

LCL, LE (inglés, francés ou portugués) e LC (latín e/ou grego) 
 

 Caderno TIL de Comunicación  
 

 Folios en branco (entregaráselles un folio “patrón”) 
 

 Bolígrafo (un azul ou negro e un vermello) 
 

 Correo electrónico (con autorización da nai, pai ou persoa titora) 

 

2. 2. Acordos terminolóxicos 

En Morfoloxía 

1. Empregaremos a denominación "clases de palabras" en 1º, 2º e 3º ESO, 

podendo introducir "categorías gramaticais" en 4º e Bacharelato. 

2. As clases de palabras:  

 Substantivo 

 Adxectivo ( a secas, sen engadir "cualificativo"),  

 Verbo.  

o Os tempos verbais : 

 simples: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto , 

futuro, condicional 

 compostos: pretérito perfecto composto, pretérito 

pluscuamperfecto, futuro perfecto, condicional perfecto, 

pretérito anterior. 

 non persoais: infinitivo, xerundio e participio. 

 voces:  activa, pasiva (voz media só en bacharelato) 

o Adverbio ( adverbio relativo  empregarase a partir de 4º ESO) 
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o Preposición 

o Conxunción 

o Interxección 

o Pronome: O que está en lugar do nome. Tipos: Persoal  

o Demostrativo 

o Posesivo 

o Numeral (cardinal, ordinal) 

o Indefinidos 

o Interrogativos 

o Exclamativos 

o Relativos 
 

3. A segmentación en morfemas: 

 Morfema: Parte máis pequena da palabra con significado. Ten 

significado léxico ou gramatical 

 Clasificación: Prefixo + raíz + interfixo+ sufixo (derivativo, alterativo e 

flexivo). 

En Sintaxe (LGL e LCL) 

 En 1º-2º-3º ESO utilizaremos a terminoloxía propia da Gramática Funcional. 

Pero no resto dos cursos manteremos a terminoloxía da Gramática 

Tradicional até que o TIL se vaia incorporando en cada curso 

progresivamente (en 2016-17 incorporouse en 1ºESO, en 2017-18 

incorporouse en 2ºESO, en 2018-19 incorporouse en 3ºESO, en 2019-20 

incorporarase en 4ºESO, en 2020-21 incorporarase en Bacharelato)  
 

 Eliminamos dos mínimos os Estándares Avaliables referidos á Análise 

Sintáctica. (1º e 2º ESO) 
 

 O punto de partida en 1º ESO xirará arredor dos problemas de 

concordancia e das oracións inacabadas, sempre procurando o respecto 

polas propiedades textuais e buscando a reflexión metalingüística a partir 

do uso lingüístico. 
 

 En 1º e 2º ESO empregamos frase (se non ten verbo) e oración (se ten 

verbo). 
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2.3. Acordos sobre os Contidos 

Nas linguas, en toda a etapa da ESO, centrarémonos nos cinco ámbitos 

propostos por Oriol Guash: 

1. O desenvolvemento de habilidades de comprensión e expresión, oral 

e escrita 

2. O coñecemento das situacións discursivas e os xéneros de texto 

3. A interdependencia entre o uso lingüístico e a reflexión 

metalingüística 

4. O coñecemento da diversidade lingüística 

5. As actitudes lingüísticas [deben ser positivas deica a variedade] 

 

 

2.3.1. Organización dos contidos en 1ºESO 

a. Contidos. 1º trimestre 

1. Instrucións e normas. (Todas as materias lingüísticas) 

2. Uso do correo electrónico. (LGL) 

3. O plurilingüismo. Un mundo de linguas. (LGL) 

4. O abecedario (AFI). (LEI, LEF e LEP) 

5. Números e datas. (LEI, LEF e LEP) 

6. As propiedades textuais: adecuación, coherencia e cohesión (LGL e LCL) 

7. Elaboración de esquemas, resumos e definicións (LGL. Prácticas en LCL) 

8. Discriminación da información. (LEI, LEF e LEP) 

9. A tipoloxía textual. Textos literarios e non literarios (LCL. Prácticas en LGL) 

10. A tipoloxía textual. O texto expositivo (LGL. Prácticas en LCL) 

11. A tipoloxía textual. Os textos narrativos. Substantivos e verbos (LCL. 

Prácticas en LGL) 

12. Preguntas e rexistros. (LEI, LEF e LEP) 

b. Contidos. 2º trimestre 

1. Coloquios e debates (LGL e LCL) e conversas espontáneas (LEI, LEF e 

LEP). 

http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/berriak-eta-gertakizunak-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_0quE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&articleId=1043551&groupId=10138
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2. Procura a manexo de información en Bibliotecas e Páxinas Web. (En todas 

as materias lingüísticas) 

3. Uso da Aula Virtual. (LGL) 

4. As propiedades textuais. Corrección ortográfica e gramatical. (LGL e LCL) 

5. O plurilingüismo. As linguas do Estado Español. (LGL) 

6. Tratamento de respecto. (LEI, LEF e LEP) 

7. A tipoloxía textual. O texto expositivo. (LGL. Prácticas en LCL) 

8. A tipoloxía textual. Os xéneros literarios. (LCL. Prácticas en LGL) 

9. Os textos descritivos. Adxectivos e adverbios. (LCL. Prácticas en LGL) 

10. Descricións e dramatizacións de escenas da vida cotiá. (LEI, LEF e LEP) 

c. Contidos. 3º trimestre 

1. Lingua e Sociedade. Plurilingüismo, multilingüismo e diversidade lingüística. 

2. Coloquios, debates e conversas espontáneas. 

3. Procura e manexo de información en bibliotecas e páxinas web. Uso da 

Aula Virtual 

4. Produción textual con corrección ortográfica e gramatical, respectando as 

propiedades textuais (adecuación, coherencia e cohesión). 

5. Recoñecemento comprensivo e explicación adecuada das clases de 

palabras en textos. 

6. Identificación e produción de textos de diferente tipoloxía. 

7. Interpretación de textos literarios e xornalísticos. 

8. O cómic 

Cada un dos contidos sinalados será  adaptado ao nivel curricular 
requerido ao alumnado para cada lingua. 

OBSERVACIÓNS: 

 Todas as materias lingüísticas iniciaremos cada trimestre partindo da 

avaliación inicial ou da avaliación dos resultados do trimestre anterior.  
 

 Continuaremos incidindo no necesario seguimento por parte do 

alumnado das indicacións dadas pola persoa docente, das instrucións e 

das normas no contexto do labor de aula, pero tamén fóra da aula, no 

centro ou nas saídas didácticas. 
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 Posteriormente, iniciaremos os contidos de cada trimestre nas materias 

lingüísticas a partir do tema do plurilingüismo, contexto común do que 

todas as linguas partiremos en cada trimestre do seguinte xeito: 

o 1º trimestre: O mundo, unha realidade plurilingüe.  

o 2º trimestre: O plurilingüismo en Europa. As linguas do Estado 

español. 

o 3º trimestre: A situación do galego no mundo. A lusofonía.  

 

Contidos mínimos para 1ºESO 
 

1. Comprensión de textos orais e escritos utilizados no ámbito académico e 

dos medios de comunicación. 
 

2. Produción de textos sinxelos; orais e escritos; adecuados, coherentes e 

cohesionados; propios dos medios de comunicación e do ámbito 

académico. 
 

3. Participación activa en situacións de aprendizaxe propias do ámbito 

académico e non académico. 
 

4. Detección do tema e do subtema en distintos tipos de texto. Subliñado das 

ideas principais. 
 

5. Lectura en voz alta, con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo 

especialmente na adecuación aos patróns fonéticos de cada lingua e aos 

signos de puntuación. 
 

6. Planificación, revisión e boa presentación de textos escritos, con respecto 

polas normas gramaticais e ortográficas. 
 

7. Recoñecemento das categorías gramaticais básicas (substantivos, 

adxectivos, pronomes, verbos, adverbios). Respecto polas normas 

ortográficas. Adquisición de novo vocabulario. 
 

8. Comprensión e respecto pola realidade plurilingüe na que habitamos, 

evitando prexuízos. 
 

9. Uso das TIC para obter información. 
 

10. Uso das estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro 
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como parte do proceso de aprendizaxe. 

 

2.4. Acordos sobre os Instrumentos de 

Avaliación 

Servirémonos de diversos procedementos e instrumentos de avaliación, 

elaborados polo grupo TIL: 
 

Observación directa do labor do 

alumnado   

Libreta ou Diario de Aula 

Producións escritas do alumnado  Rúbricas e/ou Criterios de Corrección 

Producións orais do alumnado  Rúbricas 

Probas escritas  Rúbricas e/ou Criterios de Corrección 

Probas de comprensión e/ou 

expresión oral 

Rúbricas e/ou Criterios de Corrección 

Proxectos de Investigación Rúbricas 

 

Procuraremos avaliar por competencias, pois calquera actividade, tarefa ou 

traballo proposto baixo o enfoque comunicativo implica:  

 Aprender a aprender, pois é preciso que o alumnado siga as indicacións 

dadas para a realización da tarefa e avalíe o labor realizado ao longo da 

mesma. (CAA) 

 Escoita activa para asegurar a comprensión e a produción textual solicitada, 

ben oralmente ben por escrito. (CCL) 

 Socialización, respecto pol@ compañeir@ e colaboración para que o grupo 

de traballo obteña un bo resultado que redunde nunha boa nota para cada 

individuo do grupo. (CSC) 

 Respecto por todas as linguas que se deben utilizar no desenvolvemento da 

tarefa, o que leva ao respecto polos seus falantes e polas culturas que 

representan esas linguas. (CCEC) 
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 Autonomía e iniciativa persoal para desenvolver o traballo sen depender 

constantemente das indicacións da persoa docente e para corrixir os erros 

ou solucionar problemas que poidan xurdir ao longo do proceso.(CSIEE) 

 Comprensión de gráficas, mapas e porcentaxes para utilizar certas fontes 

documentais ou para a autoavaliación (poñer unha nota) o traballo 

realizado. (CMCCT) 

 Manexo das novas tecnoloxías para buscar información, para comunicarse 

c@s compañeir@s, para enviar as tarefas adecuadamente, para presentar 

o resultado final do seu traballo... (CD) 

OBSERVACIÓN: As Rúbricas e as Avaliacións Iniciais por Competencias 

para 1º e 2º ESO, poden descargarse da Aula Virtual TIL. Alí atópanse a 

disposición do profesorado todos os documentos xerados desde o grupo de 

traballo e que forman parte deste Caderno, dos Anexos para as Programacións 

e do Caderno TIL de Comunicación (alumnado). 

 

2.5. Acordos sobre as recuperacións 

1. Consideramos unha organización dos dous niveis educativos en tres ciclos 

de dous cursos cada un. Polo que as consideracións para 1º-2ºESO, 3º-4ºESO 

e 1º-2ºBach serán distintas. 

 

2. Consideramos que na ESO todo o rexe o principio de avaliación continua e o 

desenvolvemento das competencias clave, máis alá da aprendizaxe e 

avaliación de contidos conceptuais. Pola contra, en Bacharelato, aínda que 

estean presentes eses dous aspectos, as probas externas de ABAU 

condicionan a docencia. 

 

Para 1º e 2º ESO consideramos: 
 

a. Que só cabe unha avaliación continua, centrada na competencia en 

comunicación lingüística, para a que nos serviremos de variados 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/aulavirtual2/course/view.php?id=126
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instrumentos de avaliación: observación directa na aula, lecturas, 

proxectos de investigación, probas escritas, exposicións orais... 

 

b. Que non é pertinente ningunha referencia ao concepto de 

“recuperación”. 
 

 

 

2.6. Acordos arredor das lecturas 

 

 

LECTURAS 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

TIPO DE 

LECTURA 

(froita ou 

gominola) 

 

OBXECTIVOS 

 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIACIÓN 

Textos de distintos 

tipos: expositivos, 

argumentativos, 

narrativos, 

descritivos... cartas, 

reclamacións... 

Todos os 

niveis 

educativos 

Froita Desenvolver os 

contidos de 

Comunicación 

Oral e escrita 

 

 

 

 Produción 

textual 

 Rúbricas 

Textos xornalísticos Todos os 

niveis 

educativos 

Froita Desenvolver os 

contidos de 

Comunicación 

Oral e escrita 

Textos literarios: 

poemas e relatos 

Todos os 

niveis 

educativos 

Froita  Desenvolver os 

contidos de 

Comunicación 

Oral e escrita 

 

Lecturas 

obrigatorias 

Lectura 

na aula 

1º-2ºESO Froita Aprender a Ler 

comprensiva e 

expresivamente 

 

 Proba escrita 

 Proba oral 
Lectura 

fóra da 

A partir de Froita Fomentar a 

lectura dos 
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aula 3ºESO clásicos e   

Crear hábito 

lector 

Lecturas voluntarias: 

novelas, libros de 

poemas, cómics... 

Todos os 

niveis 

educativos 

Gominola   

ou escollen 

@s 

alumn@s 

Crear hábito 

lector 

 Charla 

informal fóra 

da aula 

 Convencer a 

un 

compañeir@ 

que lea a 

obra 

 Produto 

artístico 

 

OBSERVACIÓNS:  

 Nas materias de LGL , LCL e Inglés a metodoloxía é moi semellante á 

hora de abordar as lecturas. 

 Na materia de Francés non haberá lecturas fóra da aula. 

 As lecturas “froita” son aquelas que consideramos necesarias abordar 

na aula como docentes de Literatura, para abrirlles as portas dos 

clásicos ao noso alumnado. 

 As lecturas “gominola” están ao servizo do fomento de hábitos 

lectores, con elas pretendemos que o noso alumnado se entreteña e non 

fuxa dos libros. 

 


