
2 - CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

O carácter integrador da materia de Lingua Galega e Literatura, fai que a súa

aprendizaxe contribúa á adquisición das competencias básicas, o alumnado desenvolve de

forma específica os coñecementos, habilidades e actitudes que definen ditas competencias.

 

A materia de Lingua Galega e Literatura ten como finalidade primeira a mellora da

competencia comunicativa, utilizando a linguaxe como instrumento tanto de comunicación

oral e escrita como de aprendizaxe e regulación de condutas e de emocións. O obxectivo

central desta competencia é comprender e saber comunicarse nas diversas situacións que

se xeran no ámbito social, cultural e académico, utilizando as fontes de información e os

soportes que hoxe están ao noso dispor. Non se trata, polo tanto, de adquirir só saberes

teóricos, senón tamén saberes prácticos. Así, a linguaxe constitúese en instrumento de

aprendizaxe do resto das áreas, e ten un papel fundamental no desenvolvemento integral da

persoa, nas súas relacións consigo mesma e con outras persoas, na súa forma de entender

e explicar o mundo.

A competencia cultural e artística supón apreciar, comprender e valorar

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo

e enriquecemento persoal; é, en consecuencia, unha competencia que facilita tanto

expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes

realidades e producións do mundo da arte e da cultura. Desde esta área trátase de capacitar

o alumnado para entender a linguaxe literaria, valorar os textos, establecer relacións entre

estes e o medio no que naceron, pero sobre todo ser capaz de gozar da lectura. 

Como a propia lingua é unha ferramenta, temos que intentar aprenderlle ao alumnado

a manexala en todas as situacións de comunicación, o que nos leva á competencia no

tratamento da información e competencia dixital. O coñecemento dos sistemas e modo

de operar das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe

capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas

finalidades.



Na medida na que a linguaxe é un instrumento de relación social básico parece

necesaria unha aprendizaxe que nos axude a comunicármonos cos demais e a comprender

a realidade social do mundo no que se vive, co que se relaciona directamente coa

competencia social e cidadá. De aí que as actividades da clase de lingua galega,

entendida esta como un microcosmos social, lle faciliten ao alumnado prepararse para

participar de maneira construtiva nas actividades da comunidade, axudándoo a que teña

unha visión crítica da realidade e adquira os coñecementos prácticos necesarios para o

exercicio de valores democráticos e de dereitos civís. Nesta área é importante inculcar no

alumnado a necesidade de caracterizar usos da linguaxe que manifesten prexuízos raciais,

sexistas ou clasistas, así como fomentar o respecto pola realidade plurilingüe , ademais das

variedades ou diferentes rexistros que se dan en distintos colectivos sociais, xa que acotío a

linguaxe vai asociada a estereotipos ou prexuízos culturais.

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para

seguir adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa e

progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación coa

competencia para aprender a aprender. A clase de lingua galega pode ser, pois, a pedra

angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas necesarios para que a persoa

poida aprender en calquera situación. O cultivo desta competencia, vese favorecido polo

traballo con textos orais e escritos, propios da lingua e cultura galega.

A relación coa competencia en autonomía e iniciativa persoal establécese no

propio proceso de ensino-aprendizaxe, o que lle posibilita ao alumnado a transformación da

información en coñecemento, caracterizando o que considere oportuno, e incorporando todo

aquilo que o enriqueza e o axude a ser unha persoa máis respectuosa e aberta.

Facilitaráselle así a consecución da súa autonomía persoal e a súa capacitación para

integrarse como compoñente pleno na sociedade, asumindo valores éticos e sociais que

imperan nela.


