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1.Cursos

LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º ESO 

Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura.

  1. Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos ám-
bitos e con diferentes intencións comunicativas.

  2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación
audiovisual, desenvolvendo un pensamento crítico.

  3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de cor-
tesía.

  4. Coñecer e aplicar,  con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos
orais sobre temas de actualidade. 

  5. Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude críti-
ca ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

  6. Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico.
  7. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais.

  8. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención comuni-
cativa, coherentes e ben organizados, sobre temas de interese persoal ou social da vida
cotiá e académica. 

  9. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con dife-
rentes intencións comunicativas.

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información, consultar
modelos de composición escrita e solucionar dúbidas de traballo.

11. Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos lingüísticos.

12. Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do galego.
13. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais

ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.
14. Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus escritos.

15. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso.
16. Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego.

17. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver
dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma.

18. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego.
19. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación e a com-

prensión de textos.
20. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan.

21. Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para dar cohesión
aos textos.

22. Diferenciar as distintas clases de oracións segundo a intención do emisor.



23. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüís-
ticos ou culturais. 

24. Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do coñecemento das lin-
guas. 

25. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo. 

26. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu contorno fa-
miliar e o do resto do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso de
normalización da lingua.

27. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España.

28. Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos lingüísti-
cos.

29. Diferenciar os textos non literarios dos literarios, e nestes últimos, identificar os tres
grandes xéneros.

30. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros, rela-
cionándoos coa súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión.

31. Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos literarios ad-
quiridos.

32. Describir os trazos que caracterizan o cómic e a canción como linguaxes artísticas.
33. Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas súas pro-

ducións.

Descritores

Competencias  clave Indicadores Descritores.

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

Coidado do contorno 
ambiental e dos seres 
vivos

-  Interactuar co contorno 
natural de maneira 
respectuosa.

-  Comprometerse co uso 
responsable dos recursos 
naturais para promover un 
desenvolvemento sostible.

-  Respectar e preservar a vida 
dos seres vivos do seu 
contorno. 

-  Tomar conciencia dos 
cambios producidos polo ser 
humano no contorno natural 
e as repercusións para a vida 
futura.



Vida saudable

-  Desenvolver e promover 
hábitos de vida saudable en 
canto á alimentación e ao 
exercicio físico.

-  Xerar criterios persoais sobre
a visión social da estética do 
corpo humano fronte ao 
coidado saudable do mesmo.

A ciencia no día a día

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.

-  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante.

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas e 
comprender o que acontece a 
noso redor.

Manexo de elementos 
matemáticos

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

-  Expresarse con propiedade 
na linguaxe matemática.

Razoamento lóxico e 
resolución de 
problemas

-  Organizar a información 
utilizando procedementos 
matemáticos.

-  Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.

-  Aplicar estratexias de 
resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística Comprensión: oral e 
escrita

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.



Expresión: oral e escrita

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e
orais. 

-  Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario.

Normas de 
comunicación

-  Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor...

-  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou 
en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións 
comunicativas.

Comunicación noutras 
linguas

-  Entender o contexto 
sociocultural da lingua, así 
como a súa historia, para un 
mellor uso da mesma.

-  Manter conversacións 
noutras linguas sobre temas 
cotiáns en distintos 
contextos.

-  Utilizar os coñecementos 
sobre a lingua para buscar 
información e ler textos en 
calquera situación.

-  Producir textos escritos de 
diversa complexidade para o 
seu uso en situacións cotiás 
ou de materias diversas.



Competencia dixital

Tecnoloxías da 
información

-  Empregar distintas fontes 
para a busca de información.

-  Seleccionar o uso das 
distintas fontes segundo a súa
fiabilidade.

-  Elaborar e publicitar 
información propia derivada 
de información obtida a 
través de medios 
tecnolóxicos.

Comunicación 
audiovisual

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual 
para transmitir informacións 
diversas.

-  Comprender as mensaxes 
que veñen dos medios de 
comunicación.

Utilización de 
ferramentas dixitais

-  Manexar ferramentas dixitais
para a construción de 
coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o 
traballo e facilitar a vida 
diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no 
uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións 
culturais

Respecto polas 
manifestacións culturais
propias e alleas

-  Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial 
nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu 
desenvolvemento.

-  Valorar a interculturalidade 
como unha fonte de riqueza 
persoal e cultural.

-  Apreciar os valores culturais 
do patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico.



Expresión cultural e 
artística

-  Expresar sentimentos e 
emocións desde códigos 
artísticos.

-  Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e no 
cotián.

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Competencias sociais e 
cívicas

Educación cívica e 
constitucional

-  Coñecer as actividades 
humanas, adquirir unha idea 
da realidade histórica a partir 
de distintas fontes, e 
identificar as implicacións 
que ten vivir nun Estado 
social e democrático de 
dereito referendado por unha 
constitución.

-  Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no 
contexto da escola.

Relación cos demais

-  Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución 
de conflitos.

-  Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

Compromiso social

-  Aprender a comportarse 
desde o coñecemento dos 
distintos valores.

-  Concibir unha escala de 
valores propia e actuar 
conforme a ela.

-  Evidenciar preocupación 
polos máis desfavorecidos e 
respecto aos distintos ritmos 
e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover 
accións cun fin social.



Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

Autonomía persoal

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas 
propias.  

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Ser constante no traballo 
superando as dificultades.

-  Dirimir a necesidade de 
axuda en función da 
dificultade da tarefa.

Liderado

-  Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e 
tempos.

-  Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos.

-  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais a 
intereses persoais.

Creatividade

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema.

-  Configurar unha visión de 
futuro realista e ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades no 
contorno que outros non 
aprecian.

Emprendemento

-  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos.

-  Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

-  Asumir riscos no 
desenvolvemento das tarefas 
ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no 
traballo.



Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, 
funcións executivas...

-  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe.

-  Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.

Ferramentas para 
estimular o pensamento

-  Aplicar estratexias para a 
mellora do pensamento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependente...

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe

-  Planificar os recursos 
necesarios e os pasos a 
realizar no proceso de 
aprendizaxe.

-  Seguir os pasos establecidos 
e tomar decisións sobre os 
pasos seguintes en función 
dos resultados intermedios.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos 
desta competencia, xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais 
supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun 
método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en 
contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno 
ambiental.

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 
destacamos os seguintes:



 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural 
e as repercusións para a vida futura.

  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade  
circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística (CCL)

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito
curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, 
e dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, 
resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade.

Destacamos, pois, os descritores seguintes:

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
• Manter unha actitude favorable cara á lectura.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita

atenta ao interlocutor…
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas 

diversas situacións comunicativas.

Competencia dixital (CD)

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia 
dixital, tan relevante e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un 
novo modo de comunicación cuxo ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática. A 
produción de procesos comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da 
materia é un piar esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e 
alumnas. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

• Empregar distintas fontes para a busca de información.
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos.
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas.
• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura 
facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e 
sentimentos sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias, o 
coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce perfecto para adestrar a 



competencia.
Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto

pola estética no ámbito cotián.
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia 
favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para 
chegar a
consensos, establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das normas de 
comunicación, pódese adestrar en Lingua Galega e Literatura esta competencia. Por outra 
parte, a contextualización da comunicación lingüística e literaria propias da área e a 
importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta competencia.
Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 
distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado por unha constitución.

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para a resolución de conflitos. 

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación 
establecidos.

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 
calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento
de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que 
logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as 
alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan superar 
dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Os descritores que priorizaremos son:

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
• Ser constante no traballo, superando as dificultades.
• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.
• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.



• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Aprender a aprender (CAA)

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno 
ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de 
aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que 
é unha área que favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e 
estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos. 

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas…

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente...
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos

resultados intermedios.
•   Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables.

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques. 

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir
unha  cultura  xeral.  Os  alumnos  e  alumnas  deben  identificarse  como  axentes  activos  e
recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa
cultura.

Obxec
tivos

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe
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LGB1.1.2.  Traslada  a
información  relevante
ou  a  idea  xeral  de
textos  sinxelos  a
resumos.

CCL
CAA

As 
variedades
da lingua

d
e
h

B1.2.
Comprensión
e
interpretación
de textos orais
utilizados  no
ámbito  social
e  educativo
(instrucións,
presentacións
de  tarefas  e
breves
exposicións
orais  de
temáticas
variadas).

B1.2.  Extraer  a
intención
comunicativa  e
a  idea  xeral  de
textos  orais
sinxelos  dos
ámbitos social e
educativo,  e
seguir
instrucións  para
realizar  tarefas
guiadas  de
aprendizaxe con
progresiva
autonomía.

LGB1.2.1.  Recoñece,
xunto ao propósito e a
idea  xeral,  os  datos
máis  relevantes  en
textos  orais  do  ámbito
social e educativo.

CCL
CAA

Un mundo
de linguas
As 
variedades
da lingua
Lingua e 
reputación

LGB1.2.2.  Segue
instrucións  para
realizar  tarefas  de
aprendizaxe  con
progresiva autonomía.

CCL
CAA

Todas as 
unidades

a
c
d
h

B1.3.
Desenvolveme
nto  de
habilidades  de
escoita  activa
con  actitude
de interese, de
cooperación  e
de respecto.

B1.3. Coñecer e
apreciar  as
normas  de
cortesía  nas
intervencións
orais  propias  e
alleas,  tanto
espontáneas
como
planificadas.

LGB1.3.1.  Coñece  e
aprecia  as  normas  que
rexen  a  cortesía  na
comunicación  oral
(intervén  na  orde  que
lle  corresponde,
manifesta  respecto
polas opinións alleas e
recoñece  e  rexeita  a
linguaxe
discriminatoria).

CCL
CSC

Todas as 
unidades

LGB1.3.2.  Recoñece  a
importancia  dos
aspectos  prosódicos
(entoación, pausas, ton,
timbre  e  volume)  e  o
significado da linguaxe
non verbal.

CCL
CAA
CSC
CSIE
E

As 
variedades
da lingua
Lingua e 
reputación
A lingua e 
o medio 
natural



a
c
d
e
h

B1.4.  Escoita
crítica  e
reflexiva  das
mensaxes  dos
medios  de
comunicación,
con  especial
atención  aos
programas
informativos.

B1.4. Identificar
e  contrastar  o
propósito
comunicativo en
textos  orais  dos
medios  de
comunicación,
analizar
criticamente  os
seus  contidos  e
identificar
prexuízos  ou
mensaxes
discriminatorias
.

LGB1.4.1.  Identifica  a
intención
comunicativa,  as  ideas
principais  e  as
secundarias  de
programas
informativos.

CCL A lingua 
nos 
medios

LGB1.4.2.  Compara  o
tratamento  da  mesma
noticia  en  diferentes
medios  de
comunicación  e  extrae
conclusións a partir das
coincidencias  e
diferenzas atopadas.

CAA A lingua 
nos 
medios

LGB1.4.3.  Identifica  e
rexeita  os  usos
lingüísticos  que  levan
implícitos prexuízos ou
discriminacións.

CSC Lingua e 
reputación
A lingua 
nos 
medios

h
o

B1.5.
Coñecemento
e  aplicación,
con axuda das
tecnoloxías  da
información  e
da
comunicación
(TIC),  de
estratexias
necesarias
para  producir
textos  orais
sobre temas de
actualidade.

B1.5. Coñecer e
aplicar,  con
axuda  das  TIC,
as  estratexias
necesarias  para
realizar
exposicións
orais
planificadas  e
participar  de
forma
construtiva  en
diversas
interaccións
comunicativas.

LGB1.5.1. Consulta os
medios de información
dixitais  para
seleccionar  contidos
relevantes  e
incorporalos  ás  súas
producións.

CD
CAA
CSIE
E

As 
variedades
da lingua
A lingua 
nos 
medios

LGB1.5.2. Emprega as
TIC para facer as súas
presentacións  máis
claras  e  visualmente
atractivas.

CD
CCL
CSIE
E

As 
variedades
da lingua
A lingua 
nos 
medios

h
o

B1.6.
Valoración das
producións
orais  emitidas
cunha fonética
e  prosodia
correcta  e
actitude crítica

B1.6. Valorar as
producións
emitidas  cunha
fonética  e
prosodia
correcta  e
amosar  unha
actitude  crítica

LGB1.6.1.  Aprecia  a
emisión  dunha
pronuncia  correcta,
recoñece  os  erros  de
produción oral propia e
allea  e  propón
solucións  para
melloralas.

CCL
CAA

Un mundo
de linguas
A lingua e 
o medio 
natural



ante  os
prexuízos  que
se  poidan
asociar a ela. 

ante  os
prexuízos  que
se  poidan
asociar a ela.

LGB1.6.2. Comprende,
interpreta  e  rexeita  os
prexuízos  que  se
poidan  asociar  á
pronuncia  da  lingua
galega.

CAA As 
variedades
da lingua
Lingua e 
reputación

LGB1.6.3.  Usa,  se  a
posúe,  a  variante
dialectal  propia  e
asúmea  como  a
variedade  habitual  do
seu contexto.

CCL
CCE
C

As 
variedades
da lingua

b
e
g
h

B1.7.
Produción  de
discursos
orais,  en
intervencións
espontáneas,
adecuados  á
situación  e  á
intención
comunicativa
desexada,  con
coherencia,
cohesión  e
corrección.

B1.7.  Producir
textos  orais,  en
intervencións
espontáneas,
adecuadas  á
situación  e  á
intención
comunicativa
desexada,  con
coherencia,
cohesión  e
corrección.

LGB1.7.1.  Produce
textos  orais,  en
intervencións
espontáneas, adecuadas
á  situación  e  á
intención comunicativa
desexada,  con
coherencia,  cohesión  e
corrección.

CCL
CSC

Todas as 
unidades

LGB1.7.2.  Participa
con  fluidez  nas
intervencións  orais
espontáneas
respectando  as  regras
morfosintácticas  desta
lingua,  en  especial  a
colocación do pronome
átono,  así  como  a
fonética  galega
(pronuncia  das  sete
vogais,  n  velar  e
fonema  fricativo
palatal xordo).

CCL Un mundo
de linguas
A lingua e 
o medio 
natural

LGB1.7.3.  Emprega
nas intervencións orais
espontáneas expresións
propias  do  galego
(fraseoloxía adecuada).

CCL Todas as 
unidades

LGB1.7.4.  Emprega
nas intervencións orais
espontáneas  un  léxico
rico e variado.

CCL Todas as 
unidades



a
c
d
h

B1.8. 
Participación 
activa en 
situacións 
propias do 
ámbito 
educativo 
(pedimento de
aclaracións, 
intercambio de
opinións e 
exposición de 
conclusións). 

B1.8.  Participar
activamente  en
situacións
propias  do
ámbito
educativo (pedir
aclaracións,
intercambiar
opinións  e
expor
conclusións).

LGB1.8.1.  Intervén  en
debates e coloquios do
ámbito  educativo,
respectando  as  regras
de interacción.

CCL
CSC

Lingua e 
reputación

LGB1.8.2. Cínguese ao
tema,  non  divaga  e
atende ás instrucións da
persoa moderadora nos
debates e coloquios.

CCL
CSC

Lingua e 
reputación

a
b
c
g
h
o

B1.9.
Coñecemento
e  aplicación
de  estratexias
necesarias
para  falar  en
público:
planificación
do  discurso,
prácticas  orais
formais  e
informais.

B1.9.  Aplicar
técnicas  e
estratexias  para
falar en público,
en  situacións
formais  ou
informais,  de
forma
individual ou en
grupo.

LGB1.9.1.  Elabora
guións  para  organizar
os  contidos  de
exposicións formais ou
informais breves.

CAA Lingua e 
reputación
A lingua e 
o medio 
natural
A lingua 
nos 
medios

LG1B1.9.2.  Respecta
os  aspectos  prosódicos
da linguaxe non verbal
(a  posta  en  escena,  os
xestos  e  a  mirada),
manifesta  autocontrol
das  emocións  ao  falar
en público e diríxese ao
auditorio  con
autoconfianza  e
seguridade.

CCL
CSC
CSIE
E

Lingua e 
reputación
A lingua e 
o medio 
natural
A lingua 
nos 
medios

LGB1.9.3.  Adecúa  a
súa  pronuncia  á
finalidade  da  situación
comunicativa.

CCL
CSC

Todas as 
unidades

LGB1.9.4.  Incorpora
progresivamente
palabras  propias  do
nivel  formal  ás  súas
producións orais.

CCL
CAA

Todas as 
unidades

LGB1.9.5.  Analiza
similitudes e diferenzas
entre discursos formais
e espontáneos.

CAA As 
variedades
da lingua
Lingua e 



reputación

LGB1.9.6.  Recoñece  e
avalía  erros
(repeticións  de
conectores,  pobreza
léxica e castelanismos)
nos  discursos  orais
propios e alleos e trata,
progresivamente,  de
evitalos.

CAA
CCL

As 
variedades
da lingua

a
d
h
l
ñ

B1.10.
Construción
de  discursos
adecuados,
cohesionados
e  coherentes
desde  o  punto
de  vista
comunicativo,
sobre temas de
interese
persoal  ou
social  da  vida
cotiá  e
educativa.

B1.10.  Producir
discursos breves
e comprensibles
sobre  temas  da
vida  cotiá,  de
interese  persoal
ou social.

LGB1.10.1.  Participa
en conversas informais
nos  que  intercambia
información  e  expresa
a  súa  opinión,  fai
invitacións  e
ofrecementos,  e pide e
dá  indicacións  ou
instrucións sinxelas.

CCL
CSC
CSIE
E
CCE
C

Lingua e 
reputación
Xoguemos
coa lingua
Lingua e 
TIC

LGB1.10.2.
Desenvólvese
correctamente  en
situacións da vida cotiá
que  implique  solicitar
unha  información  ou
un servizo.

CSC
CSIE
E

Viaxemos 
coa lingua

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR

b
f
h

B2.1.
Aplicación  de
técnicas  de
análise  do
contido  e
estratexias  de
lectura
comprensiva.

B2.1.  Aplicar
técnicas  de
análise  do
contido  e
estratexias  de
lectura
comprensiva.

LGB2.1.1.  Utiliza
técnicas  de  análise  e
síntese  do  contido:
subliñados, esquemas e
resumos.

CCL
CCA

Lingua e 
reputación

LGB2.1.2.  Recoñece  a
intencionalidade  do
emisor  a  partir  de
elementos  contextuais
explícitos.

CCL Todas as 
unidades

LGB2.1.3.  Reconstrúe
o  sentido  global  e
compón  o  esquema

CCL Todas as 
unidades



xerarquizado das ideas.

LGB2.1.4.  Procura  o
léxico  descoñecido  en
dicionarios,  analiza  a
forma  da  palabra  ou
deduce  o  significado
polo contexto.

CCL
CCA

Todas as 
unidades

LGB2.1.5.  Interpreta  o
significado  de
elementos  non
lingüísticos  (símbolos,
iconas, etc.).

CCL As 
variedades
da lingua
A lingua 
nos 
medios

LGB2.1.6.  Busca
información  para
ampliar  e  completar  o
contido das mensaxes a
través  de  distintos
recursos:  xornais,
revistas,  libros,
enciclopedias,
buscadores de internet.

CCL
CCA
CD

Todas as 
unidades

LGB2.1.7. Contrasta os
contidos analizados cos
coñecementos  propios,
antes  e  despois  da
lectura.

CCL
CCA

Todas as 
unidades

d
e
h

B2.2.
Comprensión
e
interpretación
de  textos
propios  da
vida  cotiá  e
das  relacións
sociais  en
ámbitos
próximos  á
experiencia do
alumnado:
mensaxes
electrónicas
ou  de  móbil,
normas  e

B2.2.
Comprender,
interpretar  e
sintetizar  textos
da  vida  cotiá  e
das  relacións
sociais  en
ámbitos
próximos  á
experiencia  do
alumnado:
mensaxes
electrónicas  ou
de  móbil  e
normas  e
instrucións  de
uso.

LGB2.2.1. Comprende,
interpreta  e  sintetiza  o
contido  de  textos
propios  da  vida  cotiá:
mensaxes  electrónicas
ou de móbil, de correo
electrónico,  normas  e
instrucións de uso.

CCL
CSC

As 
variedades
da lingua
Xoguemos
coa lingua



instrucións  de
uso. 

d
e
h

B2.3.
Comprensión,
interpretación
e  síntese  de
textos  dos
medios  de
comunicación,
fundamentalm
ente  textos
narrativos.

B2.3.
Comprender,
interpretar  e
sintetizar
escritos  dos
medios  de
comunicación,
especialmente,
os  narrativos  e
expositivos  de
estrutura
descritiva  e
secuencial.

LGB2.3.1. Comprende,
interpreta  e  sintetiza
escritos dos medios de
comunicación,
especialmente,  os
narrativos e expositivos
de estrutura descritiva e
secuencial.

CCL
CSC

A lingua 
nos 
medios

d
e
h

B2.4.
Comprensión
e
interpretación
de  textos  do
ámbito
educativo,
especialmente,
descritivos,
narrativos  e
expositivos
sobre  as
distintas
materias
curriculares:
webs
educativas,
dicionarios,
glosarios  e
enciclopedias
en  diversos
soportes.

B2.4.
Comprender,
interpretar  e
sintetizar
escritos  do
ámbito
educativo  do
alumnado,
especialmente,
textos
descritivos,
narrativos  e
expositivos
sobre  as
distintas
materias
curriculares:
webs
educativas,  e
información  de
dicionarios  e
enciclopedias en
distintos
soportes.

LGB2.4.1. Comprende,
interpreta  e  sintetiza
textos  propios  da  vida
educativa:  webs
educativas,
información  de
dicionarios, glosarios e
enciclopedias  en
distintos soportes.

CCL
CAA
CD
CSC

Todas as 
unidades

LGB2.4.2.  Segue
instrucións  para
realizar  tarefas  de
aprendizaxe  guiadas,
con  progresiva
autonomía.

CCL Todas as 
unidades



b
e
h

B2.5.
Utilización
guiada  da
biblioteca  e
das  TIC  para
obter
información  e
consultar
modelos  de
composición
escrita. 

B2.5.  Utilizar
de forma guiada
as  bibliotecas  e
as  TIC  para
obter
información  e
consultar
modelos  de
composición
escrita.

LGB2.5.1.  Usa  de
forma  guiada  as
bibliotecas  e  as  TIC
para obter información
e consultar modelos de
composición escrita.

CCL
CAA
CD

Viaxemos 
coa lingua
Lingua e 
TIC

c
d
h

B2.6.  Actitude
reflexiva  e
crítica  ante  as
mensaxes  que
transmitan
prexuízos  ou
usos
lingüísticos
discriminatori
os,
especialmente,
os  que
aparecen  nos
medios  de
comunicación.

B2.6.  Amosar
unha  actitude
reflexiva  e
crítica  ante  as
mensaxes  que
transmiten
prexuízos  e
reflexionar
sobre  os  usos
lingüísticos
discriminatorios
.

LGB2.6.1.  Manifesta
unha  actitude  crítica
ante  as  mensaxes  que
transmiten  prexuízos  e
reflexiona  sobre  os
usos  lingüísticos
discriminatorios.

CCL
CSC

Lingua e 
reputación

LGB2.6.2.  Identifica  e
evita  o  uso  de
expresións  habituais
que  evidencian
prexuízos  de  distinta
natureza:  relixiosos,
raciais e sexistas.

CCL
CSC

Lingua e 
reputación

h
ñ

B2.7.  Lectura
en  voz  alta
con  dicción,
entoación  e
ritmo
adecuados  á
situación
comunicativa,
aos  patróns
fonéticos  do
galego  e  aos
signos  de
puntuación.

B2.7.  Ler  en
voz  alta  con
dicción,
entoación  e
ritmo adecuados
á  situación
comunicativa.

LGB2.7.1.  Le  en  voz
alta  con  dicción,
entoación  e  ritmo
adecuados  e  con
respecto  pola
puntuación do texto.

CCL Todas as 
unidades

LGB2.7.2.  Le  en  voz
alta  seguindo  os
patróns  fonéticos  do
galego.

CCL Un mundo
de linguas

LGB2.7.3.  Utiliza
recursos  das  TIC  para
rexistrar a voz.

CCL
CD

Viaxemos 
coa lingua

b
e
h

B2.8.
Planificación e
revisión  do
escrito,  de
forma  guiada,

B2.8. Planificar,
producir  e
revisar o escrito
co  fin  de
producir  textos

LGB2.8.1.  Utiliza
esquemas  sinxelos  e
notas  para  ordenar  as
ideas  e  estruturar  o
contido do texto.

CCL Un mundo
de linguas



para  producir
textos
adecuados,
coherentes,
cohesionados
e  correctos
gramaticalmen
te.

adecuados,
coherentes,
cohesionados  e
correctos
gramaticalment
e.

LG2.8.2.  Adecúa  o
texto  ao  rexistro
coloquial  ou  formal
segundo  o  requira  a
situación comunicativa.

CCL Todas as 
unidades

LGB2.8.3.  Utiliza
elementos  lingüísticos
e  discursivos  esenciais
para  a  cohesión  das
ideas:  conectores
textuais  básicos,  e
concordancias  dentro
do sintagma nominal e
dentro  do  sintagma
verbal.

CCL Todas as 
unidades

LGB2.8.4.  Puntúa  o
texto  en  relación  coa
organización  oracional
e a forma do texto (os
parágrafos  e  a
distribución  e
organización  das  ideas
expresadas).

CCL Todas as 
unidades

LGB2.8.5.  Revisa  o
texto  con  respecto  ás
normas  morfolóxicas,
ortográficas  e
tipográficas.

CCL
CD

Todas as 
unidades

b
e
h

B2.9.
Produción,  en
formato  papel
ou  dixital,  de
textos  propios
da vida cotiá e
das  relacións
sociais:  notas,
cartas,  avisos,
mensaxes
electrónicas
ou de móbil.

B2.9.  Producir,
en  formato
papel ou dixital,
textos  sinxelos
propios  da  vida
cotiá  e  das
relacións
sociais:  notas,
cartas,  avisos,
mensaxes
electrónicas  ou
de móbil.

LGB2.9.1.  Produce
textos  propios  das
relacións sociais: notas,
cartas,  avisos,
mensaxes  electrónicas
ou de móbil.

CCL
CD
CSC

As 
variedades
da lingua

b
e
h

B2.10.
Produción,  a
partir  dun
modelo,  de
textos  propios
dos medios de

B2.10. Producir,
a  partir  dun
modelo,  textos
propios  dos
medios  de
comunicación,

LGB2.10.1. Produce, a
partir  dun  modelo,
textos  propios  dos
medios  de
comunicación,
fundamentalmente,

CCL
CD
CSC

A lingua 
nos 
medios



comunicación,
fundamentalm
ente,  noticias,
en  formato
papel  ou
dixital.

fundamentalme
nte,  noticias,  en
formato  papel
ou dixital.

noticias,  en  formato
papel ou dixital.

LGB2.10.2.  Coñece  a
estrutura  do  xornal
(seccións  e  xéneros)  e
os  elementos
paratextuais  que
acompañan as noticias.

CCL A lingua 
nos 
medios

b
e
h

B2.11.
Produción,  en
soporte
impreso  ou
dixital,  de
textos  propios
da  vida
educativa,
especialmente,
resumos,
exposicións
sinxelas  e
conclusións
sobre  as
tarefas  e
aprendizaxes
realizadas.

B2.11. Producir,
en  soporte
impreso  ou
dixital,  textos
propios  da  vida
educativa,
especialmente,
resumos,
exposicións
sinxelas  e
conclusións
sobre  as  tarefas
e  aprendizaxes
realizadas.

LGB2.11.1.  Produce,
en  formato  papel  ou
dixital,  textos
descritivos, narrativos e
expositivos  propios  da
vida  educativa,
especialmente,
resumos,  exposicións
sinxelas  e  conclusións
sobre  tarefas  e
aprendizaxes
realizadas.

CCL
CD

Todas as 
unidades

b
e
h

B2.12.
Produción,  en
soporte
impreso  ou
dixital,  de
textos  de
distintos
xéneros:
descricións,
narracións  de
feitos  e
exposicións de
ideas  e
conceptos.

B2.12.  Producir
textos  de
distintos
xéneros:
descricións,
narracións  de
feitos  e
exposicións  de
ideas  e
conceptos.

LGB2.12.1.  Produce
textos  de  distintos
xéneros:  descricións,
narracións  de  feitos  e
exposicións  de ideas  e
conceptos.

CCL Todas as 
unidades



b
e
h
f

B2.13.  Uso,
con progresiva
autonomía,
das  TIC
(procesadores
de  textos  e
correctores
ortográficos)
na
planificación,
revisión  e
presentación
dos escritos.

B2.13.  Usar,
con  progresiva
autonomía,  as
TIC
(procesadores
de  texto  e
correctores
ortográficos)
para  planificar,
revisar  e
mellorar  a
presentación
dos escritos.

LGB2.13.1.  Utiliza,
con  progresiva
autonomía, as funcións
básicas dun procesador
de  textos  para
organizar os contidos e
mellorar  a
presentación.

CCL
CD

O 
plurilingüi
smo
Xoguemos
coa lingua

LGB2.13.2.  Emprega
os  correctores
ortográficos  para
resolver  dúbidas  e
revisar a ortografía.

CCL
CD

Un mundo
de linguas

b
f
h

B2.14.
Autoavaliació
n  da
aprendizaxe
da  lingua
cunha actitude
activa  e  de
confianza.

B2.14. Avaliar o
seu  proceso  de
aprendizaxe
cunha  actitude
activa  e  de
confianza.

LGB2.14.1.  Participa,
de  modo  guiado,  nas
tarefas  de  revisión  e
mellora das producións
propias e alleas.

CCL
CAA

Todas as 
unidades

LGB2.14.2.  Acepta  o
erro  como  parte  do
proceso de aprendizaxe
e mostra unha actitude
positiva de superación.

CCL
CAA

Todas as 
unidades

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA

b
e
l

B3.1.
Recoñecement
o,  explicación
e uso de léxico
suficientement
e  amplo  e
preciso,  con
incorporación
de  fraseoloxía
e  de
vocabulario
temático  a
partir  de
campos
léxicos
traballados  na
aula.

B3.1.
Recoñecer,
explicar  e  usar
léxico  amplo  e
preciso  coa
presenza  da
fraseoloxía  e
vocabulario
traballado  na
aula.

LGB3.1.1.  Utiliza  un
vocabulario  amplo  e
preciso para expresarse
con  claridade  nun
rexistro  axeitado  á
situación.

CCL Todas as 
unidades

a
d
e

B3.2.  A
fonética  e  a
fonoloxía  do
galego,  con

B3.2. Recoñecer
e usar a fonética
da  lingua
galega.

LGB3.2.1.  Recoñece  e
pronuncia
correctamente  os
fonemas  propios  da

CCL
CAA

Un mundo
de linguas



especial
atención  a
posibles
interferencias.

lingua galega.

b
e
n
l

B3.3.  Uso
eficaz  dos
dicionarios  e
doutras  fontes
de  consulta,
tanto en papel
como  en
soporte
electrónico,
especialmente
sobre  clases
de  palabras  e
normativa.

B3.3.  Usar
eficazmente  os
dicionarios  ou
calquera  outra
fonte  de
consulta  en
calquera
soporte,  para
resolver dúbidas
e para progresar
na  aprendizaxe
autónoma.

LGB3.3.1.  Obtén,  de
xeito  autónomo,
información  lingüística
relativa  á  clase  de
palabras e a normativa
en  dicionarios,  en
diferentes  soportes,  e
noutras  obras  de
consulta.

CCL
CD

Todas as 
unidades

b
e

B3.4.
Aplicación  e
valoración das
normas
ortográficas  e
morfolóxicas
da  lingua
galega.

B3.4.  Aplicar  e
valorar  as
normas
ortográficas  e
morfolóxicas da
lingua galega.

LGB3.4.1.  Aplica
correctamente  as
normas  ortográficas  e
morfolóxicas da lingua
galega.

CCL Todas as 
unidades

LGB3.4.2.  Aplica
estratexias  para  a
corrección  lingüística,
gramatical  e
ortográfica dos textos.

CCL Todas as 
unidades

e B3.5.  Análise
e uso reflexivo
da  puntuación
en  relación
coa  cohesión
textual.

B3.5. Analizar e
usar
correctamente  a
puntuación,  de
acordo  coa
cohesión
textual.

LGB3.5.1.  Analiza  e
usa  correctamente  a
puntuación  de  acordo
coa cohesión textual.

CCL Un mundo
de linguas
A lingua 
nos 
medios
Lingua e 
TIC

b
e

B3.6.
Recoñecement
o,  uso  e
explicación
das  categorías
gramaticais
básicas
(substantivo,
adxectivo
cualificativo,
verbo,
adverbio,  etc.)

B3.6. Recoñecer
e explicar o uso
das  distintas
categorías
gramaticais,
utilizar  este
coñecemento
para  distinguir
erros  e
diferenciar  as
flexivas das non

LGB3.6.1.  Recoñece  e
explica  o  uso  das
categorías  gramaticais
nos  textos,  utiliza  este
coñecemento  para
corrixir  erros  e
distingue  as  flexivas
das non flexivas.

CCL
CAA

Todas as 
unidades



así  como  a
diferenza entre
palabras
flexivas e non
flexivas para a
creación  e
comprensión
de textos.

flexivas.

e
l
n

B3.7.
Recoñecement
o,  uso  e
reflexión  dos
mecanismos
da  cohesión
textual como a
deíxe persoal.

B3.7.
Recoñecer,  usar
e  reflexionar
sobre  os
mecanismos  da
cohesión textual
como  a  deíxe
persoal.

LGB3.7.1.  Recoñece  e
explica  nos  textos  as
referencias  deícticas
persoais.

CCL
CAA

Un mundo
de linguas
A lingua 
nos 
medios
Lingua e 
TIC

e
h

B3.8.
Recoñecement
o,  uso  e
explicación
dos conectores
textuais  máis
comúns,  en
particular  os
temporais  e
explicativos.

B3.8.
Recoñecer,  usar
e  explicar  os
conectores
textuais  máis
comúns  (sobre
todo  os
temporais  e  os
explicativos).

LGB3.8.1.  Identifica,
explica  e  usa  distintos
tipos  de  conectores
textuais  máis  comúns,
en  particular  os
temporais  e
explicativos.

CCL
CAA

Apéndice 
de 
ortografía

e
h

B3.9.
Coñecemento
das  regras  de
concordancia
e das funcións
sintácticas
principais  no
seo da oración
para  elaborar
enunciados
cun  estilo
cohesionado  e
correcto. 

B3.9.  Coñecer
as  regras  de
concordancia  e
das  funcións
sintácticas
principais  no
seo  da  oración
para  elaborar
enunciados  cun
estilo
cohesionado  e
correcto. 

LGB3.9.1.  Producir
textos  orais  e  escritos
de  diferentes  xéneros,
usando  as  regras  de
concordancia.

CCL
CAA

Todas as 
unidades

LGB3.9.2.  Identificar
as  función  sintácticas
no seo da oración.

CCL
CAA

Lingua e 
TIC



e
h

B3.10.
Recoñecement
o  das
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas  e
imperativas en
relación  coa
intención
comunicativa
do emisor.

B3.10.
Recoñecer  as
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas  e
imperativas  en
relación  coa
intención
comunicativa do
emisor.

LGB3.10.1.  Recoñece
as  modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas  e
imperativas en relación
coa  intención
comunicativa  do
emisor.

CCL
CAA

A lingua 
nos 
medios

e B3.11.
Coñecemento,
uso  e
aplicación  das
estratexias
necesarias  de
autoavaliación
,  aceptando  o
erro  como
parte  do
proceso. 

B3.11.  Aplicar
progresivament
e  o
coñecemento  e
o  uso  das
estratexias  de
autoavaliación e
a  aceptación  do
erro como parte
do  proceso  de
aprendizaxe.

LGB3.11.1.  Recoñece
os erros nas producións
orais e escritas propias
e  alleas  a  partir  da
avaliación  e
autoavaliación.

CCL
CAA

Todas as 
unidades

b
e
h

B3.12.
Participación
en  proxectos
(elaboración
de  materiais
multimedia,
folletos,
carteis,
recensión  de
libros  e
películas,  etc.)
nos  que  se
utilicen  varias
linguas,  tanto
curriculares
como  outras
presentes  no
centro
docente,
relacionados
cos  elementos
transversais  e

B3.12.
Participar  en
proxectos
(elaboración  de
materiais
multimedia,
folletos,  carteis,
recensión  de
libros  e
películas,  etc.)
nos  que  se
utilicen  varias
linguas,  tanto
curriculares
como  outras
presentes  no
centro  docente,
relacionados cos
elementos
transversais  e
nos  que  se
eviten

LGB3.12.1.  Participa
en  proxectos
(elaboración  de
materiais  multimedia,
folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e
películas,  obras  de
teatro, etc.) nos que se
utilizan varias linguas e
relacionados  cos
elementos  transversais,
evita  estereotipos
lingüísticos  ou
culturais  e  valora  as
competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

CCL
CAA
CD

O 
plurilingüi
smo



nos  que  se
eviten
estereotipos
lingüísticos ou
culturais.

estereotipos
lingüísticos  ou
culturais.

b
e

B3.13.
Identificación
e  progresiva
utilización dos
coñecementos
sobre  as
linguas  para
desenvolver
unha
competencia
comunicativa
integrada.

B3.13.
Reflexionar
sobre  o  sistema
e  as  normas  de
uso das linguas,
mediante  a
comparación e a
transformación
de  textos,
enunciados  e
palabras,  e
utilizar  estes
coñecementos
para  solucionar
problemas  de
comprensión  e
para  a
produción  de
textos.

LGB3.13.1.  Utiliza  os
coñecementos
lingüísticos  de  ámbito
contextual,  textual,
oracional e da palabra,
desenvolvidos no curso
nunha das linguas, para
mellorar a comprensión
e produción dos textos
traballados en calquera
das outras.

CCL
CAA

Todas as 
unidades

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE

ñ
o

B4.1. 
Valoración das
linguas como 
medios de 
relación 
interpersoal e 
de sinal de 
identidade dun
pobo.
B4.2. O 
plurilingüismo
como 

 B4.1.  Valorar
as linguas como
medios  de
relación
interpersoal e de
sinal  de
identidade  dun
pobo,  valorar
positivamente  o
plurilingüismo
como  expresión
da  riqueza

LGB4.1.1.  Valora  a
lingua  como
instrumento  co  cal  se
constrúen  todos  os
saberes  e  como medio
de relación interpersoal
e de sinal de identidade
dun  pobo  a  través  da
identificación  de
elementos  lingüísticos
de noso na literatura de
tradición  oral  e  no

CCL Todas as 
unidades



expresión da 
riqueza 
cultural da 
humanidade.
B4.3. A 
lusofonía.

cultural  da
humanidade  e
coñecer  a
lusofonía  e
achegarse  ás
culturas  que  a
integran.

xénero humorístico. 

LGB4.1.2.  Coñece  as
linguas que se falan en
Galicia.

CCL O 
plurilingüi
smo

LGB4.1.3.  Coñece  os
territorios  que  forman
parte  da  comunidade
lusófona. 

CCL O 
plurilingüi
smo

LGB4.1.4.  Coñece
recursos  en  rede  de
lecer  (literatura  de
tradición oral, música e
xogos) en lingua galega
adaptados á súa idade.

CCL
CD
CCE
C

Todas as 
unidades

ñ
o

B4.4.  Análise
da  situación
sociolingüístic
a,  a  partir  do
contexto
familiar  do
alumnado.

B4.2.  Describir
e  analizar  a
situación
sociolingüística
de  Galicia  a
partir  do estudo
dos  contextos
familiares  do
alumnado.

LGB4.2.1.  Describe  e
analiza  a  situación
sociolingüística  de
Galicia  a  partir  do
estudo do seu contexto
familiar e a do resto do
alumnado.

CCL O 
plurilingüi
smo
As 
variedades
da lingua

LGB4.2.2.  Coñece  e
valora os antropónimos
galegos.

CCL Lingua e 
reputación

ñ
o

B4.5.
Desenvolveme
nto  de
actitudes
positivas  cara
ao  proceso  de
recuperación
do  galego,
favorecendo  o
xurdimento de
vínculos
positivos  cara

B4.3.  Adquirir
vínculos
positivos  cara
ao  uso  do
galego e asumir
a  importancia
da  contribución
individual  no
desenvolvement
o  da  lingua
galega.

LGB4.3.1.  Analiza  a
súa  propia  práctica
lingüística  e  valora  a
importancia  de
contribuír  individual  e
socialmente  á
normalización  da
lingua galega.

CCL
CSC

As 
variedades
da lingua



ao  seu  uso  e
consciencia da
necesidade  e
das
potencialidade
s  de
enriquecement
o  persoal  e
colectivo  do
uso
normalizado
da  lingua
galega.

ñ
o

B4.6.
Situación
sociolingüístic
a  e  legal  das
linguas  de
España.

B4.4. Coñecer a
situación
sociolingüística
e  legal  das
linguas  de
España.

LGB4.4.1.  Coñece  a
lexislación  que  regula
os dereitos lingüísticos
individuais.

CCL
CSC

Lingua e 
reputación

ñ
o

B4.7.
Prexuízos
lingüísticos. 

B4.5. Identificar
os  prexuízos
lingüísticos  e
analizar  a
situación
persoal  en
relación a eles.

LGB4.5.1.  Coñece  o
que  é  un  prexuízo.
Detecta  e  analiza  a
presenza  de  novos  e
vellos  prexuízos  cara
ao  galego  na  súa
práctica lingüística e na
do seu contorno.

CCL
CSC

Lingua e 
reputación

h
ñ
o

B4.8.
Recoñecement
o e valoración
dos  principais
fenómenos
que
caracterizan as
variedades
diatópicas  do
galego.

B4.6. Recoñecer
e  apreciar  as
variantes
diatópicas  do
galego.

LGB4.6.1.  Aprecia  as
variantes diatópicas do
galego  como  símbolo
de riqueza lingüística e
cultural.

CCL
CCE
C

Lingua e 
reputación

LGB4.6.2.  Rexeita  os
prexuízos  sobre  as
variedades  dialectais  e
utiliza os trazos propios
da súa zona.

CCL As 
variedades
da lingua
Lingua e 
reputación

LGB4.6.3.  Coñece  as
principais  variantes
diatópicas  do  galego e
clasifica  producións
lingüísticas  segundo  o
bloque dialectal ao que
pertencen.

CCL Lingua e 
reputación



h
l

B5.1.  Lectura,
con
regularidade  e
de  maneira
guiada,  de
obras literarias
para
desenvolver  o
criterio  lector;
exposición  da
opinión
persoal  sobre
a  lectura
dunha  obra
axeitada  á
idade, relación
do seu sentido
coa  propia
experiencia  e
outros
coñecementos
adquiridos  e
asimilación
dos  trazos
estéticos
xerais  que
definen  cada
texto.

B5.1.  Ler,  con
regularidade  e
de  maneira
guiada,  obras
literarias  para
desenvolver  o
criterio  lector;
expor  unha
opinión  persoal
sobre  a  lectura
dunha  obra
axeitada  á
idade,
relacionando  o
seu  sentido  coa
propia
experiencia  e
outros
coñecementos
adquiridos,
procurando
asimilar  os
trazos  estéticos
xerais  que
definen  cada
texto.

LGLB5.1.1.  Le,  con
regularidade  e  de
maneira  guiada,  obras
literarias  para
desenvolver  o  criterio
lector;  expón  unha
opinión persoal sobre a
lectura  dunha  obra
axeitada  á  idade,
relaciona o seu sentido
coa  propia  experiencia
e  outros  coñecementos
adquiridos, e asimila os
trazos  estéticos  xerais
que definen cada texto.

CCL Todas as 
unidades

h
l

B5.2.
Comparación
de  textos
literarios  e
non  literarios
e
diferenciación
de  textos  dos
tres  grandes
xéneros  a
partir dos seus
trazos
característicos
máis xerais.

B5.2.  Comparar
textos  literarios
e  non  literarios
e  diferenciar
textos  dos  tres
grandes xéneros
a partir dos seus
trazos
característicos
máis xerais. 

LGLB5.2.1.  Compara
textos  literarios  e  non
literarios  e  describe  as
súas  diferenzas  e
similitudes.

CCL Un mundo
de linguas

LGLB5.2.2.  Diferencia
textos dos tres grandes
xéneros  a  partir  dos
seus  trazos
característicos  máis
xerais.

CCL O 
plurilingüi
smo



h
l

B5.3.  Lectura
expresiva  e
comprensiva,
audicións  de
poemas
recitados  ou
cantados,
determinación
da temática ou
temáticas
abordadas  e
descrición  dos
valores
estilísticos dos
textos.

B5.3.  Ler
expresiva  e
comprensivame
nte,  facer
audicións  de
poemas
recitados  ou
cantados,
sinalar  a
temática  ou
temáticas
abordadas  e
describir  os
valores
estilísticos  dos
textos.

LGLB5.3.1.  Le
expresiva  e
comprensivamente,  fai
audicións  de  poemas
recitados  ou  cantados,
sinala  a  temática  ou
temáticas  abordadas  e
describe  os  valores
estilísticos dos textos.

CCL O 
plurilingüi
smo
Viaxemos 
coa lingua

h
l

B5.4.  Lectura
expresiva  e
comprensiva
de  textos
narrativos
breves  e
recoñecement
o  da
funcionalidade
dos  elementos
formais
básicos.

B5.4.  Ler
expresiva  e
comprensivame
nte  textos
narrativos
breves  e
recoñecer  a
funcionalidade
dos  elementos
formais básicos.

LGLB5.4.1.  Le
expresiva  e
comprensivamente
textos narrativos breves
e  recoñece  a
funcionalidade  dos
elementos  formais
básicos.

CCL Lingua e 
reputación

h
l

B5.5.  Lectura
dramatizada  e
comprensiva,
visionado  de
pezas  teatrais
e  apreciación
dos  seus
compoñentes e
procedemento
s  máis
relevantes.

B5.5.  Ler
dramatizada  e
comprensivame
nte,  visionar
pezas  teatrais  e
apreciar os seus
compoñentes  e
procedementos
máis relevantes.

LGLB5.5.1.  Le
dramatizada  e
comprensivamente,
visiona pezas teatrais e
aprecia  os  seus
compoñentes  e
procedementos  máis
relevantes.

CCL Xoguemos
coa lingua

h
l
n

B5.6.
Produción  de
textos sinxelos
de  intención
estética,
servíndose dos
coñecementos
literarios

B5.6.  Escribir
textos  sinxelos
de  intención
estética,
servíndose  dos
coñecementos
literarios
adquiridos e dos

LGLB5.6.1.  Escribe
textos  sinxelos  de
intención  estética,
servíndose  dos
coñecementos literarios
adquiridos  e  dos
recursos  retóricos

CCL
CCE
C

Todas as 
unidades



adquiridos  e
dos  recursos
retóricos
traballados  na
aula.

recursos
retóricos
traballados  na
aula.

traballados na aula.

h
l
n

B5.7.
Descrición  e
caracterizació
n  dos  trazos
definitorios
básicos  do
cómic  e  a
canción  como
linguaxes
artísticas.

B5.7.  Describir
e caracterizar os
trazos
definitorios
básicos  do
cómic  e  a
canción  como
linguaxes
artísticas.

LGLB5.7.1. Describe e
caracteriza  os  trazos
definitorios  básicos  do
cómic  como  linguaxe
artística.

CCL
CCE
C

A lingua 
nos 
medios 

LGB5.7.2.  Identifica  e
describe,  nun  cómic
dado,  os  principais
trazos definitorios.

CCL
CCE
C

A lingua 
nos 
medios

LGLB5.7.3. Describe e
caracteriza  os  trazos
definitorios  básicos  da
canción como linguaxe
artística.

CCL
CCE
C

O 
plurilingüi
smo

LGB5.7.4.  Identifica  e
describe,  nunha
canción  dada,  os  seus
principais  trazos
definitorios.

CCL
CCE
C

O 
plurilingüi
smo

e
h
l

B5.8.
Familiarizació
n,  seguindo
unhas  pautas
orientadoras,
co  emprego
dos  fondos  e
recursos  que
ofrecen  as
bibliotecas,
incluídas  as
virtuais, para a
procura  de
información
básica  e  a
resolución  de
dúbidas  de
traballo.

B5.8.
Familiarizarse,
seguindo  unhas
pautas
orientadoras,  co
emprego  dos
fondos  e
recursos  que
ofrecen  as
bibliotecas,
incluídas  as
virtuais,  para  a
procura  de
información
básica  e  a
resolución  de
dúbidas  de
traballo.

LGLB5.8.1.
Familiarízase, seguindo
unhas  pautas
orientadoras,  co
emprego  dos  fondos  e
recursos que ofrecen as
bibliotecas, incluídas as
virtuais, para a procura
de información básica e
a resolución de dúbidas
de traballo.

CCL
CD

Todas as 
unidades



Temporalización dos contidos e tratamento dos bloques curriculares por unidades 1º 
ESO

O curso desenvolverase a partir do programa EDIXGAL no que se encontran 1º e 2º neste 
centro, para iso tomaremos como referencia as unidades publicadas por AulaPlaneta e /ou o 
libro de texto 1º ESO de Teide,  ao que se engadirá material producidos pola  profesora do 
curso. Posto que se trata dun novo xeito de traballo, tratarase de facer unha distribución ao 
longo do curso das 9 unidades, correspondendo tres unidades a cada trimestre.

CONTIDOS  DAS
UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUES  DE
CONTIDOS
CURRÍCULO OFICIAL

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

U.1  :  Comprensión,  interpretación
produción  e  resumo  de  calquera  texto
oral  .O  texto.  Tipoloxías  textuais.  O
alfabeto.  O  substantivo.  A definición.  As
linguas do mundo. O dicionario.

U.2  :  Comprensión,  interpretación
produción  e  resumo  de  calquera  texto
oral  .O  cómic.  Maiúsculas.  O
adxectivo.nOnomatopeas  e  interxeccións.
As  linguas  en  Europa.  Vocabulario  das
viaxes.

U.3  :   Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto oral.
O  texto  descritivo.  A  puntuación.
Formación  de  xénero  e  número.  Campo
semántico.As  linguas  da  Península.
Vocabulario da vestimenta.

UNIDADE  1:  B.1.1.-B.1.7.
-B.2.1.-B.2.4.-B.2.1-B.3.1.
-B.3.2.-B.3.3.-B.3.4.-B.3.6.-
B.3.10.  -B.4.1.-B.4.2.-B.5.1.
-B.5.2.

UNIDADE  2:  B.1.1.-B.1.7.-
B.2.1. -B.2.4.-B.2.5. -B.2.10.
-B.2.12.  -B.3.1.  -B.3.3.
-B.3.4.-B.3.6. -B.4.1. -B.4.2.
-B.5.1. -B.5.2. -B.5.7.

UNIDADE 3: B.1.2. -B.1.5.-
B.1.8. -B.1.3. -B.2.1. -B.2.4.
-B.2.12.-B.3.1.-B.3.3. -B.3.4.
-B.3.5. -B.3.6.-B.3.7. -B.3.8.
-B.4.1.-B.4.2.-B.4.6.  -B.5.1.-
B.5.4. -B.5.6. 



2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
U.4  :Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto oral.
A entrevista. A sílaba. O verbo . Sinonimia
e  antonimia.  A situación  da  nosa  lingua:
usos.. Vocabulario da paisaxe natural.

U.5  :Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto oral.
O correo  electrónico.  Acentuación:  regras
básicas. O verbo .Monosemia e polisemia.
A  situación  da  nosa  lingua:  usos  (II).
Vocabulario da saúde.

U.6:  Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto oral.
A  noticia.  Acentuación  dos  ditongos  e
hiatos.  O  verbo  (III).  A  homonimia.  A
situación  da  nosa  lingua.  Prexuízos  e
actitudes. Vocabulario da  paisaxe urbana.

UNIDADE  4:  B.1.1.-B.1.7.
-B.2.1.-B.2.4.-B.2.8.- B.2.12.
-B.3.6. -B.3.4. -B.3.1. -B.4.4-
B.4.8. -B.5.4.

UNIDADE  5:  B.1.2.-B.1.7.-
B.1.9.  -B.2.1.-B.2.2.-B.2.4.-
B.2.8.-B.2.9.-B.2.12.-B.3.1-
B.3.4. -B.3.6. -B.3.9. -B.4.4.
-B.4.8. -B.5.4.

UNIDADE 6:  B.1.3.  -B.1.6.
-B.1.7.-B.1.9.  -B.1.5.-B.2.1.-
B.2.3. -B.2.4.-B.2.5. -B.2.6.-
B.2.8.-B.2.11.-B.3.1. -B.3.4.-
B.3.6.-B.3.7.-B.3.8.-B.3.9.-
B.3.13.-B.4.4.-B.4.8. -B.4.5.-
B.4.7.-B.5.4.

3ª
  A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

U.7  :  Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto oral.
O texto poético. A métrica.Uso de h / b / v .
O pronome persoal tónico.  Familia léxica.
As variedades lingüísticas. Vocabulario dos
sentimentos e a personalidade.

U.8: O texto expositivo.  Os grupos cultos.
O  pronome  persoal  átono.  Sufixos  e
prefixos. A variedade estándar. Vocabulario
dos deportes.

 U.9:  Comprensión, interpretación produción
e  resumo  de  calquera  texto  oral.  O  texto
teatral. Os grupos semicultos.  O adverbio e as
locucións  adverbiais.   As  frases  feitas.  Os
rexistros  formal  e informal.  Vocabulario dos
espectáculos: teatro, música, cinema.

UNIDADE 7:  B.1.3.  -B.1.6.
-B.1.7.  -B.1.9.-B.1.5.-B.2.1.-
B.2.4.-B.2.8.-B.2.12.-B.3.1.
-B.3.4.-B.3.6.-B.4.1.-B.3.7.
-B.3.13.-B.4.3-B.4.4.-B.4.8.
-B.5.1.-B.5.7. -B.5.3. 

UNIDADE 8: B.1.1.  -B.1.8.
-B.2.1.-B.2.4.-B.2.8.-
B.2.12.-B.3.1. -B.3.4.-B.3.6.-
B.3.7.-B.3.8.-B.3.9.-B.3.11.-
B.4.8. -B.5.1.

UNIDADE 9:  B.1.1.  -B.1.8.
-B.2.1.  -B.2.5.  -B.2.10.
-B.3.1.-B.3.4.  -B.3.6.-
B.3.11.-B.3.9.-B.4.8.-B.5.4.
-B.5.5.



Evidencias de aprendizaxe.

A partir  do  traballo  cos  desempeños  competenciais,  obteranse  diversas  evidencias  de
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. 

As evidencias que podemos recoller na área de Lingua Galega e Literatura poden obterse a
partir de: 

• Actividades do libro, da Proposta didáctica ou dos recursos dixitais ou fotocopiables que
traballen explicitamente sobre os estándares definidos na unidade. 

• Mapas conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 

• Documentos en material multimedia realizados polo alumnado. 

• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

• Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.   

Recursos didácticos.

 Libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 1.º ESO. 

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 1.º ESO.  

 A web do IES Illa de Ons. 

 Fotocopias dos apuntamentos elaborados polo profesorado e que constitúen a base
para o traballo sobre os contidos.

 Fotocopias  que  serán  engadidas  ás  anteriores  para  profundizar  en  determinados
aspectos ou para incluír actividades e exercicios sobre o tratado nas primeiras.

 Fotocopias tiradas de xornais, libros ou revistas que serán distribuídas e recollidas
posteriormente. Nelas desenvolveranse aspectos que teñan un carácter trasversal ou
que refiran determinados aspectos relacionados co que se está a tratar na aula.

 Libros  de  lectura  recollidos  nunha  listaxe  específica  para  este  curso  e  que  se
encontran á disposición do alumnado na biblioteca.

 Biblioteca do IES para desenvolver  as técnicas de traballo na procura de información
en fontes tradicionais.

 Mapas do reino de Galiza e das linguas de Europa.

 Gravacións  sonoras   que  recollen  adaptacións  musicais  dos  diferentes  textos
literarios: gravacións do traballo “Literatura con guións de radio”, de Xoán Xosé R.
Rivas, Grupo Universitario de Cámara, Amancio Prada, L.E. Batallán, Os Tamara,
Fuxan os ventos, Astarot, Carlos Núñez, etc.

 Gravacións sonoras contendo cancións galegas (Andrés do Barro, Quempallou,...),
portuguesas  (Fausto,  J.  Afonso,  G.N.R.,…)  e  brasileiras  (J.Gilberto,  Vinicius  de



Morais, C. Veloso,…).

 Para escoitar as gravacións sonoras o departamento conta cun aparello portátil con
CD e casete.

 Gravacións audiovisuais contendo reseñas biográficas dos diferentes autores aos que
se dedicou recentemente o Día das Letras Galegas.

 Gravacións audiovisuais  empregadas como apoio para contextualizar unha época
(Xogrardiario, a serie “Historias de Galicia”, …); documentais gravados na TVG …).

Grao mínimo de consecución para superar a materia

Tendo en conta os criterios que propón o currículo oficial, ao final do curso o alumnado
deberá acadar os seguintes mínimos esixibles:

 Comprende   e  interpreta  a  intención  comunicativa  de  textos  orais  e  escritos  e
traslada e/ou resume a súa  información máis relevante.

 Recoñece o propósito e a idea xeral e os datos máis relevantes en textos orais e
escritos do ámbito social e académico.

 Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.
 Respecta  as  normas  de  cortesía  nas  intervencións  orais  propias  e  alleas,  tanto

espontáneas como planificadas.
 Identifica  e  contrasta  o  propósito  comunicativo  en  textos  orais  dos  medios  de

comunicación,  analiza  criticamente  os  seus  contidos  e  identificará  prexuízos  ou
mensaxes discriminatorias.

 Coñece  e  aplica,  con  axuda  das  TIC,  as  estratexias  necesarias  para  realizar
exposicións  orais  planificadas  e  participar  de  forma  construtiva  en  diversas
interaccións comunicativas.

 Valora as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar unha
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a elas.

 Produce textos orais e escritos adecuados á situación e á intención comunicativa
desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección.

 Participa activamente en situacións propias do ámbito académico (pedir aclaracións,
intercambiar opinións e expoñer conclusións) e aplica técnicas e estratexias para
falar  en público,  en situacións  formais ou informais,  de  forma individual  ou en
grupo.

 Utiliza de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información, resolver
dúbidas e consultar modelos de composición escrita.

 Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa.
 Planifica, produce e revisa o escrito co fin de producir textos adecuados, coherentes,

cohesionados e correctos gramaticalmente pertencentes a diferentes ámbitos de uso
e xéneros literarios.

 Recoñece e usa léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario
traballado na aula.

 Aplica as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega así como estratexias
para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.

 Analiza e usa correctamente a puntuación e outros mecanismos de coherencia e
cohesión textual.



 Recoñece  e  explica  o  uso  das  distintas  categorías  gramaticais  e  utiliza  este
coñecemento para distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas.

 Recoñece  as  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,
dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.

 Aplica o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación do
erro como parte do proceso de aprendizaxe.

 Participa en proxectos nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como
outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se
eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.

 Valora as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo, valora positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da
humanidade e coñece a lusofonía.

 Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia e España.
 Adquire  vínculos  positivos  cara  ao  uso  do  galego  e  asume  a  importancia  da

contribución individual no desenvolvemento da lingua galega.
 Identifica  e  evita  os  prexuízos  lingüísticos  e  recoñece  e  aprecia  as  variantes

diatópicas do galego.
 Le obras literarias para desenvolver o criterio lector e expón a súa opinión persoal

sobre as mesmas, procurando asimilar os trazos estéticos xerais que definen cada
texto.

 Compara  textos  literarios  e  non  literarios  e  diferencia  textos  dos  tres  grandes
xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.

 Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º ESO

Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura.

  1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de comunicación.

  2. Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato dixital e en pa-
pel, para identificar ideas principais, comprender o contido e procesar a información
mediante distintas ferramentas.

  3. Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas características e os trazos
que os diferencian.

  4. Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos.

  5. Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en textos orais di-
versos.

  6. Elabora  argumentacións  propias  para  expoñer  o  propósito  comunicativo  dos  textos
orais.

  7. Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral.
  8. Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega.

  9. Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con corrección gramática,
ortográfica e fonética.



10. Empregar o coñecemento da lingua e os contidos traballados para producir textos orais
propios con coherencia, cohesión e corrección. Utilizar con corrección nexos textuais de
espazo, oposición e contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohe-
sión interna.

11. Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura ordenada e co-
herente, con soltura.

12. Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais
planificadas.

13. Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira argumentada e
ordenada en distintos contextos.

14. Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de comunicación oral di-
versas: debates, corrección de exercicios, diálogos sobre temas, ... expoñendo e argu-
mentando as ideas propias.

15. Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en situacións diver-
sas falando en público, coidando a postura, a modulación da voz, a estrutura do discur-
so, os medios empregados, etc.

16. Desenrolar estratexias para comprender mensaxes orais e escritas en situacións onde hai
dificultades de comprensión.

17. Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre vocabulario ou es-
truturas lingüísticas necesarias para producir con corrección na lingua galega.

18. Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no con-
texto social no que nos desenvolvemos: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

19. Coñecer os elementos fundamentais  dos textos instrutivos  e expositivos en contexto
educativo: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. Utilizar ese coñece-
mento para comprender a mensaxe e utilizar as fontes de información con rigor.

20. Identificar e analizar as distintas fortes de información que son base esencial no proceso
de adquisición de coñecementos.

21. Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas principais e secunda-
rias,  sintetizar  e representar a  información,  elaborar argumentacións propias sobre o
contido, relacionar o texto con experiencias ou outros coñecementos previos.

22. Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación
comunicativa e á súa función.

23. Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como aprendemos.
24. Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de co-

municación.
25. Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos.

26. Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: cuestionarios, resumos,
descrición, narracións e explicacións.

27. Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para comunicar experien-
cias, ideas e pensamentos.

28. Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe habitual en lin-
gua galega.

29. Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para comprender tex-
tos, enriquecer o vocabulario e contrastar a fiabilidade das fontes empregadas.



30. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversos tipos.
31. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o desen-

volvemento da lingua.
32. Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con

corrección.
33. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de com-

prensión e produción lingúisticas.
34. Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. Empregar este

coñecemento para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correc-
to.

35. Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo de mellorar a
aprendizaxe.

36. Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en distintos contextos
educativos.

37. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cada pobo.
38. Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha perspectiva social, his-

tórica e xeográfica.
39. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e descri-

bir a situación legal das linguas do Estado español.
40. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da varieda-

de estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a
variante diatópica propia.

41. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos.
42. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, e

comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
43. Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios.

44. Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os coñecementos
dos recursos literarios traballados.

45. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en dife-
rentes obras de cine.

Descritores.

Competencia          Indicadores          Descritores



Competencia 
matemática 
e competencias 
básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía Coidado do 

contorno ambiental 
e dos seres vivos

-  Interactuar co contorno natural de maneira 
respectuosa.

-  Comprometerse co uso responsable dos 
recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible.

-  Respectar e preservar a vida dos seres vivos 
do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios producidos 
polo ser humano no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.

Vida saudable

-  Desenvolver e promover hábitos de vida 
saudable en canto á alimentación e ao 
exercicio físico.

-  Xerar criterios persoais sobre a visión social 
da estética do corpo humano fronte ao 
coidado saudable do mesmo.

A ciencia no día a 
día

-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa 
vida cotiá.

-  Aplicar métodos científicos rigorosos para 
mellorar a comprensión da realidade 
circundante.

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas e 
comprender o que acontece ao noso redor.

Manexo de 
elementos 
matemáticos

-  Manexar a linguaxe matemática con precisión
en calquera contexto.

-  Identificar e manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situacións 
cotiás.



Razoamento lóxico 
e resolución de 
problemas

-  Aplicar os coñecementos matemáticos para a 
resolución de situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera materia.

-  Realizar argumentacións en calquera contexto
con esquemas lóxico-matemáticos. 

-  Aplicar as estratexias de resolución de 
problemas a calquera situación problemática.

Comunicación 
lingüística

Comprensión: oral 
e escrita

-  Comprender o sentido dos textos escritos. 
-  Captar o sentido das expresións orais: ordes, 

explicacións, indicacións, relatos...
-  Gozar coa lectura.

Expresión: oral e 
escrita

-  Expresar oralmente, de maneira ordenada e 
clara, calquera tipo de información. 

-  Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Normas de 
comunicación

-  Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor...

-  Manexar elementos de comunicación non 
verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas
situacións comunicativas.



Comunicación 
noutras linguas

-  Entender o contexto sociocultural da lingua, 
así como a súa historia, para un mellor uso da
mesma.

-  Manter conversacións noutras linguas sobre 
temas cotiáns en distintos contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para 
buscar información e ler textos en calquera 
situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás ou de materias diversas.

Competencia 
dixital

Tecnoloxías da 
información

-  Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

-  Elaborar e publicitar información propia 
derivada de información obtida a través de 
medios tecnolóxicos.

Comunicación 
audiovisual

-  Utilizar as distintas canles de comunicación 
audiovisual para transmitir informacións 
diversas.

-  Comprender as mensaxes que veñen dos 
medios de comunicación.

Utilización de 
ferramentas dixitais

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para 
mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías.



Conciencia e 
expresións 
culturais

Respecto polas 
manifestacións 
culturais propias e 
alleas

-  Mostrar respecto cara ás obras máis 
importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial.

-  Valorar a interculturalidade como unha fonte 
de riqueza persoal e cultural. 

-  Apreciar os valores culturais do patrimonio 
natural e da evolución do pensamento 
científico.

Expresión cultural e
artística

-  Expresar sentimentos e emocións desde 
códigos artísticos.

-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e 
no cotián.

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido
estético.

Competencias 
sociais 
e cívicas

Educación cívica 
e constitucional

-  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da escola.

-  Identificar as implicacións que ten vivir nun 
Estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema 
chamada Constitución Española.

Relación cos 
demais

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións
e ideas.



Compromiso social

-  Aprender a comportarse desde o coñecemento
dos distintos valores.

-  Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela.

-  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos
e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun fin 
social.

Sentido de 
iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Autonomía persoal

-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas propias. 

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e
dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

-  Dirimir a necesidade de axuda en función da 
dificultade da tarefa.

Liderado

-  Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos.

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza 
nas posibilidades de alcanzar obxectivos.

-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais
a intereses persoais.

Creatividade -  Xerar novas e diverxentes posibilidades 
desde coñecementos previos do tema.

-  Configurar unha visión de futuro realista e 
ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades no ámbito que outros
non aprecian.



Emprendemento

-  Optimizar o uso de recursos materiais e 
persoais para a consecución de obxectivos.

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido 
ético no traballo.

Aprender a 
aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias
múltiples, funcións executivas...

-  Desenvolver as distintas intelixencias 
múltiples.

-  Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe.

-  Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.

Ferramentas 
para estimular 
o pensamento

-  Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente...

-  Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.

Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios e os pasos a 
realizar no proceso de aprendizaxe.

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en función 
dos resultados intermedios.

-  Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe.

Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave.



Descrición do modelo competencial

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no
que aparecen os  contidos  reconfigurados desde  un enfoque de  aplicación que facilita  o
adestramento  das  competencias;  recordemos  que  estas  non  se  estudan,  nin  se  ensinan:
adéstranse. Para iso,  é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permitan ao
alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a
iso,  cada  unha  destas  divídese  en  indicadores  de  seguimento  (entre  tres  e  seis  por
competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o
carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos
indicadores sexan,  á  súa vez, divididos no que se denominan descritores da competencia,
que serán os que  «describan» o alumnado competente. Por cada indicador de seguimento
atoparemos entre tres e seis descritores, redactados en infinitivo. 

En  cada  unidade  didáctica  cada  un  destes  descritores  concrétase  en  desempeños
competenciais, redactados en terceira persoa de presente do indicativo. O desempeño  é o
aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo
tanto,  concreto  e  obxectivable.  Para  o  seu  desenvolvemento,  partimos  dun  marco  de
descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos
da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías
da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional,
traballaranse desde todas as  áreas,  posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas,  cos seus estilos de aprendizaxe diferentes,
hanos  de  conducir  a  traballar  desde  as  diferentes  potencialidades  de  cada  un  deles,
apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Na área de Lingua Galega e Literatura

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos
desta  competencia,  xa  que as análises das estruturas  morfolóxicas,  sintácticas e textuais
supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización,  a aplicación dun
método  rigoroso.  Por  outro  lado,  a  variedade  tipolóxica  e  temática  dos  textos  pon  en



contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno
ambiental.

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades,
destacamos os seguintes:

- Tomar conciencia dos  cambios  producidos polo ser  humano no contorno natural  e  as
repercusións para a vida futura.

- Aplicar  métodos  científicos  rigorosos  para  mellorar  a  comprensión  da  realidade
circundante. 

- Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística (CCL)

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito
curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén,
e dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas,
resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade.

Destacamos, pois, os descritores seguintes:

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita

atenta ao interlocutor…
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas

situacións comunicativas.

Competencia dixital (CD)

A  área  de  Lingua  Galega  e  Literatura  debe  contribuír  ao  adestramento  da  competencia
dixital, tan relevante e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un
novo modo de comunicación cuxo  ámbito haberá  que adestrar de maneira sistemática. A
produción de procesos comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da
materia é  un piar esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e
alumnas. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

- Empregar distintas fontes para a busca de información.
- Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
- Elaborar  información  propia  derivada  da  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.
- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.



- Utilizar  as  distintas  canles  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informacións
diversas.

- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A expresión  lingüística  e  o  coñecemento  cultural  que  se  adquire  a  través  da  literatura
facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e
sentimentos  sobre  as  manifestacións  literarias  ou  artísticas,  as  creacións  propias,  o
coñecemento  do  acervo  literario...  fan  desta  área  un  cauce  perfecto  para  adestrar  a
competencia.

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
- Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto

pola estética no ámbito cotián.
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

Traballar  con  outros,  descubrir  as  diferenzas  e  establecer  normas  para  a  convivencia
favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para
chegar a consensos, establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das
normas de comunicación, pódese adestrar en Lingua Galega e Literatura esta competencia.
Por outra parte, a contextualización da comunicación lingüística e literaria propias da área e
a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta competencia.

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

- Coñecer  as actividades humanas,  adquirir  unha idea da realidade histórica a partir  de
distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático
de dereito referendado por unha constitución.

- Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e
para a resolución de conflitos. 

- Mostrar  dispoñibilidade  para  a  intervención  activa  en  ámbitos  de  participación
establecidos.

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor  é de vital importancia en



calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento
de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que
logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as
alumnas  deben  recoñecer  os  seus  recursos  e  adquirir  hábitos  que  lles  permitan  superar
dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Os descritores que priorizaremos son:

- Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
- Ser constante no traballo, superando as dificultades.
- Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.
- Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.
- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Aprender a aprender (CAA)

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno
ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de
aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que
é  unha  área  que  favorece  os  procesos  metacognitivos  e  a  adquisición  de  estratexias  e
estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos. 

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:

- Identificar  potencialidades  persoais  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaxe,  funcións
executivas…

- Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
- Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependente...
- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos

resultados intermedios.
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

a) Organización e secuenciación de contidos, criterios de avaliación e estándares 
de aprendizaxe avaliables.

O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques. Os contidos,
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 2.º ESO. 



Na súa redacción,  respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe  tal  e  como  aparece  no  DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se
establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións de
crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación audiovisual.

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os
datos relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación (crónicas, reportaxes
e documentais) e elaborar esquemas e resumos.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais
de  carácter  informativo  propios  dos  medios  de  comunicación  audiovisual  (reportaxes,
crónicas e documentais).

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación
audiovisual a esquemas ou resumos.

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito social e
educativo.

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de
diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo.

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos
orais do ámbito social e educativo.

LGB1.2.2.  Comprende  e  segue  as  instrucións  para  realizar  tarefas  de  aprendizaxe  con
progresiva autonomía.

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e
respecto  ante  as  intervencións  orais,  sobre  todo  en  exposicións  do  profesorado  ou  do
alumnado.

B1.3.  Coñecer  e  usar  as normas de cortesía  nas  intervencións  orais  propias  e alleas  da
actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.3.1.  Coñece,  aprecia  e usa  as normas que rexen a cortesía  na comunicación oral
(intervén  na  quenda  que  lle  corresponde,  respecta  as  opinións  e  recoñece  e  rexeita  a
linguaxe discriminatoria).

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre
e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal.

B1.4.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as  mensaxes  discriminatorias  dos  medios  de
comunicación,  con  especial  atención  aos  programas  de  carácter  informativo:  noticias
reportaxes e crónicas



B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación,
analizar  criticamente  os  seus  contidos  e  interpretar  as  connotacións  e  mensaxes
discriminatorias implícitas.

LGB1.4.1.  Diferencia  as  ideas  principais  e  as  secundarias  e  identifica  a  intención
comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas.

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e
extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas.

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos linguu ísticos que levan implícitos
prexuízos e discriminacións.

B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e cunha
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

B1.5.  Valorar  as  producións emitidas cunha fonética e prosodia  correcta e amosar  unha
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas
producións orais propias e alleas e propón solución para melloralas.

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia
galega.

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual.

B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.6.  Producir  textos  orais,  en  intervencións  espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á  situación e  á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras
morfosintácticas  desta  lingua,  en  especial  a  colocación  do  pronome  átono,  así  como  a
fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).

LGB1.6.3.  Emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas  expresións  propias  do  galego
(fraseoloxía adecuada).

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.

B1.7.  Coñecemento  e  aplicación,  con  axuda  das  TIC,  de  técnicas  e  estratexias  para  a
produción de textos orais sobre temas de actualidade.

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións
orais planificadas.

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes
e incorporalos ás súas producións.

LGB1.7.2.  Emprega  as  TIC  para  facer  as  súas  presentacións  máis  claras  e  atractivas
visualmente.

B1.8. Participación activa en situacións propias do  ámbito educativo e de interese para o
alumnado que xeren intercambio de opinión.



B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o
alumnado que xeren intercambio de opinión.

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de
interacción e ás opinións alleas.

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos
debates e coloquios.

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura.

B1.9.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  de  técnicas  e  estratexias  necesarias  para  falar  en
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais,
de forma individual ou en grupo.

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais
breves.

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta
en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e
diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais
da lingua.

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral.

LGB1.9.5.  Recoñece  a  avalía  erros  (repeticións  de  conectores,  pobreza  léxica  e
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.

B1.10.  Construción  de  discursos  adecuados  a  distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo.

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis
culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa.

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a
súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas.

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar
unha información ou un servizo.

LGB1.10.3.  Utiliza  as  fórmulas  de  tratamento  e  as  regras  de  cortesía  axeitadas  ao
destinatario e á situación comunicativa.

LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

B2.1.  Coñecemento  e  uso  de técnicas  de  análise  do contido  e  de  estratexias  de  lectura
comprensiva: esquemas, resumos, etc.

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso linguu ístico para resolver
problemas de comprensión.



LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan
visualmente as ideas.

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma
das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións.

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre
elas.

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto.

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes:
busca  bibliografía;  consulta  libros,  revistas,  xornais;  utiliza  recursos  audiovisuais  e
buscadores de internet.

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e
despois da lectura.

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en
ámbitos  próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios,
cartas persoais, avisos e solicitudes.

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida
cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

LGB2.2.2.  Comprende  instrucións  escritas  de  certa  complexidade  que  lle  permiten
desenvolverse en situacións da vida cotiá.

LGB2.2.3.  Comprende  e  interpreta  normas  de  convivencia,  regras  de  xogos,
correspondencia escolar.

B2.3.  Comprensión  e  interpretación,  en  formato  papel  e  dixital,  de  textos  propios  dos
medios de comunicación (noticias).

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios de
comunicación (noticias).

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias).

LGB2.3.2. Localiza  a  información  destacada  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación: portadas e titulares.

B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida
educativa,  especialmente,  os  instrutivos  e  expositivos:  webs  educativas,  dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

B2.4.  Comprender  e  interpretar  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  propios  da  vida
educativa,  especialmente,  os  instrutivos  e  expositivos:  webs  educativas,  dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

LGB2.4.1.  Comprende  e  interpreta  textos  propios  da  vida  educativa,  especialmente,  os
instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.

LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan
feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares.



B2.5.  Uso,  progresivamente  autónomo,  das  bibliotecas  e  das  TIC  para  seleccionar
información.

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas,  nas TIC e outras fontes e
integrar os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua.

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e
integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos.

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas,  así  como as bibliotecas dixitais e  é
quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo.

B2.6.  Actitude  reflexiva  e  crítica  ante  a  lectura  para  identificar  usos  linguu ísticos
discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as ideas
respectando as ideas dos demais.

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos
linguu ísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto  ás
mensaxes expresadas.

LGB2.6.1.  Detecta  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  evita  usos  linguu ísticos
discriminatorios.

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou
globais dun texto.

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa
e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro de voz.

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á
súa función.

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de
puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz.

B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e
destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección
nas relacións internas e externas dos contidos do texto.

B2.8.  Usar  procedementos  de  planificación  e  revisión  para  conseguir  a  adecuación,
coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do texto. 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto.

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.

LGB2.8.3.  Utiliza  elementos  linguu ísticos  e  discursivos  de cohesión interna do texto (a
deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores).

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e
coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas)

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas.



LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas
de presentación, dicionarios electrónicos e correctores.

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e
gráficos.

B2.9.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  escritos  propios  da  vida  cotiá  e  das
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.

B2.9. Producir,  en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá  e das relacións
sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.

LGB2.9.1.  Produce textos  propios da vida cotiá  e das  relacións persoais:  diarios,  cartas
persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.

B2.10.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación (noticias).

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación
a partir dun modelo (noticias).

LGB2.10.1.  Produce,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos  propios  dos  medios  de
comunicación a partir dun modelo (noticias).

B2.11.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das
materias curriculares.

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital,  textos de carácter educativo: cuestionarios,
resumos,  informes  de  tarefas,  descricións  e  explicacións  sobre  contidos  das  materias
curriculares.

LGB2.11.1.  Produce,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das
materias curriculares.

B2.12.  Produción e síntese,  en formato papel  ou dixital,  de textos de distinta  tipoloxía,
fundamentalmente, narrativos e descritivos.

B2.12.  Producir  e  sintetizar,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  de  distinta  tipoloxía,
fundamentalmente, narracións e descricións.

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun
modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido.

B2.13.  Uso  das  TIC  (procesadores  de  texto  e  correctores  ortográficos)  tanto  para  a
textualización, como para a revisión e mellora do escrito.

B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores de texto,
programas de presentación e dicionarios electrónicos.

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas
de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar
os escritos.

B2.14.  Valoración da escritura  como fonte  de  aprendizaxe e como forma de comunicar



experiencias, ideas e coñecementos propios.

B2.14.  Valorar  a  escritura  como fonte  de  aprendizaxe e  como una forma de comunicar
experiencias, ideas e coñecementos propios.

LGB.2.14.1.  Describe  os valores  da escritura como instrumento de comunicación social
fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con
incorporación  de  fraseoloxía  e  de  vocabulario  temático  a  partir  de  campos  léxicos
traballados na aula.

B3.1.  Recoñecer,  explicar  e  usar  léxico  amplo  e  preciso  coa  presenza  da  fraseoloxía  e
vocabulario traballado na aula.

LGB3.1.1.  Utiliza  un  vocabulario  amplo  e  preciso  para  expresarse  con  claridade  nun
rexistro axeitado á situación comunicativa.

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias.

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.

B3.3.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras  fontes  de  consulta  en  calquera  soporte,
especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa.

B3.3. Usar eficazmente os diccionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papel ou en
soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información linguu ística de todo tipo en dicionarios,
en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.

B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos orais e
escritos, propios e alleos.

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos.

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e
correcta atendendo ás normas.

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección linguu ística,  gramatical e ortográfica dos
textos.

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual.

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual.



B3.7.  Recoñecemento  da  estrutura  de  substantivos  e  verbos  e  da  súa  caracterización
morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais.

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica
para mellorar a comprensión e produción textuais.

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e
produción de textos orais e escritos.

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e
creatividade.

B3.8.  Recoñecemento,  uso  e  explicación  dos  nexos  e  conectores  textuais  (espaciais,  de
oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais
como léxicos.

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste,  así  como os
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así
como  os  mecanismos  gramaticais  e  léxicos  de  referencia  interna  que  lle  proporcionan
cohesión a un texto.

LG3.8.2. Utiliza os elementos linguu ísticos para a cohesión interna.

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados,
orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos, cun
estilo cohesionado e correcto.

LG3.9.1.  Completa,  transforma  e  elabora  enunciados  de  maneira  axeitada  e  correcta
atendendo aos compoñentes sintácticos.

B3.10.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  das  estratexias  necesarias  de  autoavaliación,
aceptando o erro como parte do proceso.

B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a
aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe.

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da
avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora.

B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos,  carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que
se eviten estereotipos linguu ísticos ou culturais.

B3.11.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que
se eviten estereotipos linguu ísticos ou culturais.

LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereotipos  linguu ísticos  ou  culturais  e
valora as competencias que posúe como persoa plurilingue.



B3.12.  Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación
e  transformación  de  textos,  enunciados  e  palabras,  e  utilizar  estes  coñecementos  para
solucionar problemas de comprensión e para a producción de textos.

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos linguu ísticos de ámbito contextual, textual, oracional e
da  palabra,  desenvolvidos  no  curso  nunha  das  linguas,  para  mellorar  a  comprensión  e
produción dos textos traballados en calquera das outras.

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun  pobo.  O  plurilinguu ismo  como  expresión  da  riqueza  cultural  da  humanidade.  A
lusofonía.

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo.  Apreciar  o  plurilinguu ismo como expresión  da  riqueza  cultural  da  humanidade  e
coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran.

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como
medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación
de elementos linguu ísticos de noso en diferentes contextos.

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes
conceptos ao caso galego.

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un
elemento de riqueza cultural.

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración.

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece
os territorios que a integran.

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e
educativos en lingua galega adaptados  á  súa idade e compáraos con outros similares da
lusofonía.

B4.2. Situación sociolinguu ística do galego.

B4.2. Describir e analizar a situación sociolinguu ística de Galicia atendendo á presenza da
lingua galega no contorno.

LGB4.2.1.  Describe  a  situación  sociolinguu ística  de  Galicia  a  partir  do  estudo  do  seu
contorno  (concello  e  comarca),  compáraa  coa  situación  doutros  contextos  e  analiza  as
diferenzas.

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos.

B4.3. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de
recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso
e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do
uso normalizado da lingua galega.



B4.3.  Coñecer  as  principais  iniciativas  normalizadoras  no  ámbito  educativo,  adquirir
vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual
no desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo.

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica linguu ística e valora a importancia de contribuír
individual e socialmente á normalización da lingua galega.

B4.4. Situación legal das linguas do Estado español. 

B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no
ámbito educativo e local.

B4.5. Prexuízos linguu ísticos. 

B4.5. Identificar os prexuízos linguu ísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.5.1.  Coñece  o  que  é  un  prexuízo.  Detecta  e  analiza  a  presenza  de  prexuízos  de
carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica linguu ística e na do seu
contorno.

B4.6.  Recoñecemento  das  variantes  diafásicas  da  lingua  galega  e  da  función  da  lingua
estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da
variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.

B4.6.  Identificar  e  clasificar  as  variantes  diafásicas  do  galego,  recoñecer  os  trazos  da
variedade estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar
a variante diatópica propia.

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego.

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica linguu ística e identifica nela os trazos propios da xerga
estudantil.

LGB4.6.3.  Recoñece  os  trazos  da  variedade  estándar  da  lingua  galega  e  valóraa  como
variante unificadora.

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da
súa zona.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector;
emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valoración do uso dos
elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da
linguaxe.

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha opinión
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada  á  idade, relacionar o seu sentido coa propia
experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos propios de cada
xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe.



LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada  á  idade e relaciona o seu sentido coa
propia experiencia e outros coñecementos adquiridos.

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista
empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios.

B5.2.  Lectura  expresiva  e  comprensiva  e  audición  de  poemas  recitados  ou  cantados;
determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos.

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas recitados ou cantados,
determinar  o  tema  principal,  a  estrutura  xeral  e  pór  de  relevo  os  principais  recursos
estilísticos.

LGLB5.2.1.  Le  expresiva  e  comprensivamente  e  fai  audicións  de  poemas  recitados  ou
cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos
estilísticos.

B5.3.  Lectura  expresiva  e  comprensiva  de  textos  narrativos  breves  e  localización  e
descrición dos elementos estruturais  e  formais máis salientables:  punto de vista,  tempo,
espazo e personaxes principais.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localizando e describindo
os  elementos  estruturais  e  formais  máis  salientables:  punto  de  vista,  tempo,  espazo  e
personaxes principais.

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe
os  elementos  estruturais  e  formais  máis  salientables:  punto  de  vista,  tempo,  espazo  e
personaxes principais.

B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñecemento dos
compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.

B5.4.  Ler  dramatizada  e  comprensivamente,  visionar  pezas  teatrais  e  recoñecer  os
compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.

LGLB5.4.1.  Le  dramatizada  e  comprensivamente,  visiona  pezas  teatrais  e  recoñece  os
compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.

B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

B5.5.  Comparar  textos  pertencentes  a  diferentes  xéneros  e  subxéneros,  sinalando  as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias
e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros,
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

B5.6.  Análise  de  textos  literarios,  de  maneira  guiada,  identificación  dos  trazos  dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxéneros e a
funcionalidade dos recursos retóricos.



LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros
e a funcionalidade dos recursos retóricos.

B5.7.  Produción  de  textos  de  intención  estética  servíndose  dos  coñecementos  literarios
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos
e dos recursos retóricos traballados na aula.

LGLB5.7.1.  Escribe  textos  de  intención estética  servíndose  dos  coñecementos  literarios
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B5.8.  Descrición  e  caracterización  dos  trazos  definitorios  básicos  da  linguaxe
cinematográfica.

B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.

LGLB5.8.1.  Describe  e  caracteriza  os  trazos  definitorios  básicos  da  linguaxe
cinematográfica.

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou
varias secuencias fílmicas.

B5.9.  Aproveitamento,  baixo  guía,  dos  fondos  e  recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas,
incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

B5.9. Servirse,  seguindo unas pautas orientadoras,  dos fondos e recursos que ofrecen as
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen
as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

Temporalización dos contidos e tratamento dos bloques curriculares por unidades 2º 
ESO

O curso desenvolverase a partir do programa EDIXGAL no que se encontran 1º e 2º neste
centro, para iso tomaremos como referencia as unidades xa publicadas por AulaPlaneta e/ou
o libro de texto de 2º ESO Anaya ao que se engadirá  materiais  producidos polo propio
profesorado do curso.  Tentarase combinar os  contidos do libro de texto cos dixitais, de
xeito que a cada trimestre lle correspondan catro unidades, completando así as 12 unidades
con que  o libro  de texto  foi  configuradoPosto  que  se  trata  dun novo xeito  de  traballo,
tratarase de facer unha distribución ao longo do curso similar á do libro que se empregaba o
curso anterior, correspondendo catro unidades a cada trimestre.

CONTIDOS  DAS
UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES  DE  CONTIDOS
CURRÍCULO OFICIAL



1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

U.1  :  Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral.Vocabulario  das viaxes  .Os
fonemas .A sílaba. Ditongos, tritongos
e hiatos .A diversidade lingüística .As
características da literatura .

U.2  :  Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral  .Vocabulario  dos animais  .As
palabras.  Os  casos  especiais  de
acentuación .As  linguas  da  Península
Ibérica . Os xéneros literarios .

U.3  :   Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral.Vocavbulario  da gastronomía  e  a
hostelería . O substantivo Ortografía •
O  acento  diacrítico.A situación  legal
das linguas. O conto .

U.4  :Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral.  Os antropónimos .O adxectivo .
As maiúsculas . A lusofonía .A novela .
A cohesión textual .

UNIDADE 1: B1.1.-B1.2.-B1.3.-
B1.5.  -B1.6.  -B1.7.  -B1.8.  -B1.9.-

B1.10.-B2.1.-B2.4.-B2.5.-B2.7.-
B2.8. -B2.12. -B3.1.-B3.2.-B3.5.-
B3.7. -B4.2.-B5.1.-B5.7.-B5.9. 

UNIDADE 2: B1.1. -B1.2.-B1.3.
-B1.5.-B1.6.  -B1.9.-B2.1.-B2.4.-
B2.5. -B2.7.-B2.12.-B3.1. -B3.4.-

B3.5.-B3.7.-B3.10.-B4.2.-B5.1.-
B5.5.- B5.7. 

UNIDADE 3: B1.1.-B1.2. -B1.3.-
B1.5.-B1.6.-B1.8.-B1.9.-B1.10.

-B2.1.-B2.2.  -B2.3.-B2.4.-B2.7.-
B2.12.-B2.13.-B3.1. -B3.3.-B3.5.-
B3.7.-B4.2.-B4.6.  -B4.7.  -B5.1.-
B5.3.-B5.6.-B5.7. 

UNIDADE 4: B1.1.-B1.2. -B1.5.-
B1.6.-B1.8. -B1.10.-B2.1. -B2.3.-
B2.4.-B2.5.-B2.6.-B2.7.-B2.8.-
B2.11.  -B2.12.  -B3.1.-B3.3.-
B3.4.-B3.5.-B3.6.-B3.7.  -B3.8.-
B3.12.-B4.6.-B5.1.  -B5.3.-B5.6.
-B5.7.-B5.9.

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

U.5  :Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral.  A  comunicación  .  O  pronome
persoal  .  Punto,  coma,  punto  e
coma  .O  galego  hoxe  (niveis  de
competencia) . O narrador .O esquema.
U.6:  Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral.  Vocabulario  da navegación  .  O
verbo  .  Dous  puntos,  puntos
suspensivos,  comiñas  e  raias.A
valoración  social  da  lingua.

UNIDADE 5: B1.2.-B1.5. -B1.6.-
B1.10. -B2.1.-B2.2. -B2.3.-B2.4.-
B2.5.-  B2.6.-B2.7.-B2.8.-B2.9.-
B2.11.-B2.12.-B3.1.-B3.5.
-B3.6.-B3.7.  -B4.1.-B4.4.-B5.1.
-B5.3.-B5.5.-B5.6.-B5.7. -

UNIDADE 6:  B1.1.-B1.2.-B1.5.-
B1.6.  -B1.7.-B1.9.-B1.10.-B2.1.-
B2.4.-B2.5.-B2.6.-  B2.7.-B2.8.-
B2.11.  -B2.12.-B3.1.-B3.5.-
B3.6.-B3.7.   -B4.1.-B4.4.-B4.5.
-B4.7.-B5.1.- B5.3.-B5.7.



Personaxes, espazo e tempo .  O mapa
conceptual.
U.7  :  Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral.  Vocabulario  dos  medios  de
transporte.Verbos  regulares  e
irregulares  .O  uso  do  b  e  do  v.
Normalización  e  normativización  .A
poesía lírica . O resumo .

U.8:  Comprensión,  interpretación
produción e resumo de calquera texto
oral.  Os  seres  míticos  .A oración  .O
uso  do  h.Os  préstamos.  As  formas
poéticas . A colaxe .

UNIDADE 7:  B1.1. -B1.2.-B1.5.
-B1.6.  -B1.7-.  B1.8.  -B1.9.
-B1.10.-B2.1. -B2.4.-B2.5.-B2.6.-
B2.7.-B2.8.-B2.11.-B2.12.
-B2.13.-B3.1.-B3.3.-B3.5.-B3.7.-
B4.1.-B4.5.-B4.8.  -B5.1.-B5.2.
-B5.3.-

UNIDADE 8: B1.1.-B1.2.-B1.5.-
B1.6.-B1.7.  -B1.8.-B1.9.-B1.10.-
B2.1.  -B2.2.-B2.4.-B2.5.  -B2.6.
-B2.7.-B2.8.  -B2.11.-B2.12.-
B2.13.-B3.1.-B3.3.-B3.5.-B3.7.-
B3.9.  -B3.12.-B5.1.  -B5.2.-
B5.3.-B5.5. -B5.7.

3ª
  A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 U.9:  Comprensión,  interpretación
produción  e  resumo  de  calquera  texto
oral.  A paisaxe  mariña  .O  suxeito  e  o
predicado.O  uso  do  s  e  do  x  .  Os
estranxeirismos . A linguaxe poética . As
metáforas .
U.10:Comprensión,  interpretación
produción  e  resumo  de  calquera  texto
oral.   A  paisaxe  de  montaña  .  Os
complementos (1) .O uso do n e do ñ .Os
castelanismos.  O  xénero  dramático
.Reelaborar textos .
U.11:Comprensión,  interpretación
produción  e  resumo  de  calquera  texto
oral.  O teatro e  outros espectáculos .Os
complementos  (2).  O  uso  correcto  das
vogais  .  As  variedades  lingüísticas.  A
representación teatral .A dramatización 
U.12:Comprensión,  interpretación
produción  e  resumo  de  calquera  texto
oral.  O vestiario e os complementos . As
modalidades  oracionais.Os  grupos

UNIDADE 9:  B1.1.-B1.2.-B1.4.-
B1.5.-B1.6.  -B1.7.  -B1.9.-B1.10.
-B2.1.-B2.3.-B2.4.-B2.5.  -B2.6.-
B2.7.  -B2.8.-B2.11.  -B2.12.-
B3.1.-  B3.3.  -B3.5.-B3.7.  -B3.9.
-B4.1.-B4.5.  -B5.1.-B5.2.-B5.6.-
B5.7. 

UNIDADE  10:  B1.1.-B1.2.-
B1.3.-B1.4.-B1.5.-B1.6.-B1.7.-
B1.8.-B1.10. -B2.1. -B2.3.-B2.4.-
B2.5.   -B2.6.  -B2.7.-B2.8.-
B2.10.-  B2.11.-B3.1.  -B3.3.-
B3.4.-  B3.5.-B3.6.  -B3.8.  -B3.9.
-B3.10.-B4.1. -B5.1.-B5.4.-B5.6.

UNIDADE 11:B1.2.-B1.3.-B1.4.-
B1.5.  -B1.6.-B1.7.  -B1.9.
-B1.10.-  B2.1.-B2.3.  -B2.4.-
B2.5.-B2.6.  -B2.7.-B2.8.  -B2.10.
-B2.11.-B2.12.  -B2.13.-B3.1.
-B3.5. -B3.7.-B3.9. -B4.1.-B4.8.-
B5.1. -B5.4. -B5.6.-B5.7.



cultos  .  As  variedades  xeográficas  .
Literatura, cine e música . Os acrósticos .

UNIDADE  12:B1.1.-B1.2.
-B1.3.-B1.4.-B1.5.  -B1.6.-B1.7.
-B1.8.  -B1.10.-B2.1.-B2.3.
-B2.4.-B2.5.  -B2.7.  -B2.8.-
B2.10.-  B2.11.-B2.12.  -B3.1.
-B3.3.-B3.5.-B3.9. -B4.1. -B4.8.-
B5.1. -B5.7.-B5.8.-

Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais para utilizar na área.

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o
docente  pasa  a  ser  un  xestor  de  coñecemento  e  o  alumnado adquire  un  maior  grao  de
protagonismo. 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo
que no traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a consecución de
obxectivos  curriculares  a  través  dos  contidos  do  currículo  e  o  desenvolvemento  de
habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas. 

Neste  proceso  é  necesario  o  adestramento  individual  e  o  traballo  reflexivo  de
procedementos básicos da materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e
a  argumentación  que  son,  obviamente,  extrapolables  a  outras  áreas  e  contextos  de
aprendizaxe.

Nalgúns  aspectos  da  área,  fundamentalmente  naquelas  que  perseguen as  habilidades  de
comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo
en grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o
enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a
competencia comunicativa. 

Desde  o  coñecemento  da  diversidade  da  aula  e  en  resposta  ás  múltiples  intelixencias
predominantes  no  alumnado,  o  desenvolvemento  de  actividades  desde  a  teoría  das
intelixencias  múltiples  facilita  que  todos  os  alumnos  e  as  alumnas  poidan  chegar  a
comprender os  contidos  que pretendemos que  se  adquiran  para  o desenvolvemento  dos
obxectivos de aprendizaxe. 

Na área de Lingua Galega e Literatura  é indispensable a vinculación a contextos reais e a
aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do
alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a



contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas ao alumnado.  

Evidencias de aprendizaxe.

A partir  do  traballo  cos  desempeños  competenciais,  obteranse  diversas  evidencias  de
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. 

As evidencias que podemos recoller na área de Lingua Galega e Literatura poden obterse a
partir de: 

• Actividades do libro, da Proposta didáctica ou dos recursos dixitais ou fotocopiables que
traballen explicitamente sobre os estándares definidos na unidade. 

• Mapas conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 

• Documentos en material multimedia realizados polo alumnado. 

• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

• Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.   

Criterios de cualificación e promoción.

Serán indicados nun apartado común para todos os cursos, dentro desta programación.

Recursos didácticos.

Suxerimos o uso dos materiais seguintes, que inclúen tanto materiais para o alumnado como
para o profesorado:

- O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 2.º ESO.
- A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 2.º ESO.
- Os recursos da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; fichas de 

traballo de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das 
competencias; plan lector e a Adaptación curricular.

- O xerador de probas escritas de avaliación.
- O libro dixital.
- Os recursos que se ofrecen na web www.anayaeducacion.es.
- Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita.
- As propostas de traballo do caderno Portfolio.

Medidas de atención á diversidade e inclusión.

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 



Á  hora  de  establecer  as  medidas  de  atención  á  diversidade  e  inclusión  habemos  de
recompilar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas;
como mínimo, debe coñecerse a relativa a: 

- O número de alumnos e alumnas. 

- O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

- As  fortalezas  que  se  identifican  no  grupo  en  canto  ao  desenvolvemento  de  contidos
curriculares. 

- As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden
abordar  (planificación  de  estratexias  metodolóxicas,  xestión  da  aula,  estratexias  de
seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

- Os  aspectos  que  se  deben ter  en  conta  ao  agrupar  os  alumnos  e  as  alumnas  para  os
traballos cooperativos. 

- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do
grupo. 

Necesidades individuais

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón
que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos
estudantes. A partir dela poderemos: 

- Identificar  os  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel
alumnado  con necesidades  educativas,  con altas  capacidades  e  con necesidades  non
diagnosticadas,  pero  que  requiran  atención  específica  por  estar  en  risco,  pola  súa
historia familiar, etc.). 

- Saber  as  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de  reforzos,  situación  de
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

- Establecer  conclusións  sobre  as  medidas  curriculares  a  adoptar,  así  como  sobre  os
recursos que se van empregar. 

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

- Acoutar  o  intervalo  de  tempo  e  o  modo  en  que  se  van  avaliar  os  progresos  destes
estudantes. 

- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co res-
to de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  



Avaliación da programación didáctica.

A LOMCE establece  que  a  avaliación  dos  procesos  de  ensino-aprendizaxe  é  unha  das
función dos profesores. En concreto menciona:

 “Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a
súa propia práctica docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións
docentes.”

Proponse unha ferramenta de autoavaliación da práctica docente a partir  dunha serie de
indicadores de logro que valoran a programación didáctica e o seu labor. 

A avaliación da práctica docente permite:

 Recoller información sobre a práctica dos profesores.

 Avaliar os procesos de ensino e a práctica docente, concretados nas distintas pro-
gramacións didácticas.

 Reflexionar e ter un punto de vista crítico sobre a propia actividade docente e as
programacións.

 Identificar fortalezas e debilidades.

 Asegurar  a  coherencia  entre  as  programacións  e  o  obxectivo  que  se  persegue
(aprendizaxe dos alumnos).

 Introducir cambios e concretar melloras nas programacións (temporización, pro-
postas, materiais, espazos etc.).

 Ser un instrumento de mellora da acción didáctica.

 Desenvolver mellor a función profesional docente mediante a autoavaliación da
práctica.

 Impulsar o debate sobre a acción didáctica.

 Ser unha ferramenta de axuda aos alumnos en última instancia.

 Orientar sobre a formación dos profesores.

A devandita avaliación debe conducir a unha análise reflexiva e autocrítica sobre o propio
labor docente.  Só deste  xeito  cumprirá  o seu obxectivo último:  ser  unha ferramenta  de
mellora  educativa  continua.  A  identificación  tanto  de  fortalezas  como  de  debilidades
permitirá impulsar o debate necesario que conduza ao mantemento ou modificación das



distintas propostas educativas.

Ao finalizar cada unidade didáctica o docente avaliará o funcionamento do programado na 
aula e establecerá estratexias de mellora para a propia unidade servíndose de:

 Escala de observación do caderno.

 Rexistro de xestión e organización.
 Rexistro do traballo diario.

 Rúbrica de exposición oral.
 Rúbrica de exposición con ferramentas dixitais.

 Rúbrica de traballos escritos.
 Táboa de busca de información e fiabilidade das fontes.

 Diana para avaliar a actitude na aula.
 Diana para avaliar o traballo cooperativo.

 Rúbrica para avaliar o tratamento de diversidade individual.
 Rúbrica para avaliar o tratamento de diversidade no grupo.

De igual modo,avaliarase a programación didáctica no seu conxunto ao final de cada 
trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte tendo en conta os seguintes 
aspectos:

 Temporalización das unidades didácticas.
 Desenvolvemento dos obxectivos didácticos.
 Manexo dos contidos da unidade.
 Descritores e desempeños competenciais.
 Realización de tarefas.
 Estratexias metodolóxicas seleccionadas.
 Recursos.
 Claridade nos criterios de avaliación.
 Uso de diversas ferramentas de avaliación.
 Rexistro de evidencias dos estándares de aprendizaxe.
 Atención á diversidade.
 Interdisciplinariedade.

Por outro lado, a práctica docente será avaliada cos seguintes rexistros:

 Rexistros de planificación.
 Rexistro da motivación do alumnado.
 Rexistros de desenvolvemento do ensino .

 Rexistros de avaliación do proceso-aprendizaxe.

Grao mínimo de consecución para superar a materia

Tendo en conta os criterios que propón o currículo oficial, ao final do curso o alumnado
deberá  acadar  os  seguintes  mínimos esixibles  para obter  unha cualificación positiva  na



materia:
Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais e escritos

de diferente tipoloxía.

Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e
expositivos.

 Traslada a información relevante de discursos orais e escritos a esquemas ou resumos.

Comprende e segue as  instrucións  para  realizar  tarefas  de  aprendizaxe con progresiva
autonomía.

Coñece e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral.

Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa dos
textos.

Recoñece os erros nas producións propias e alleas e propón solucións para melloralas.

 Produce textos orais e escritos adecuados, coherentes, cohesionados e correctos.

 Participa  con  fluidez  nas  intervencións  orais  espontáneas  respectando  as  regras
morfosintácticas e fonéticas do galego cun léxico rico e variado.

 Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves.

 Fai  uso  dos  aspectos  prosódicos  da  linguaxe  non  verbal  e  manifesta  autocontrol  e
confianza ao falar en público e dirixirse ao auditorio.

Compila  información para  comprender e  ampliar  o  coñecemento das  mensaxes:  busca
bibliografía, consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores
de internet.

 Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas
e titulares.

  Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.

Respecta as opinións dos demais.

 Le  en  voz  alta  con  dicción,  entoación  e  ritmo  adecuados  (interpreta  os  signos  de
puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.

Utiliza  elementos  lingüísticos  e  discursivos  de  cohesión  interna  do  texto  (a  deíxe,  as
referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

Usa os signos de puntuación do texto de maneira correcta e revisa e reescribe o texto con
respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas tras a súa corrección.

 Produce textos propios de diferente tipoloxía, tanto literarios como non literarios.

Coñece  e  utiliza  adecuadamente  substantivos  e  formas  verbais  na  comprensión  e
produción de textos orais e escritos.

  Participa en proxectos relacionados cos elementos transversais.

Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de
riqueza cultural.

Valora  a  importancia  da  relación  de  Galicia  coa  comunidade  lusófona  e  coñece  os
territorios que a integran.

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e



socialmente á normalización da lingua galega.

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético
e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno.

 Identifica  e  clasifica  as  variantes  diafásicas  do  galego,  rexeita  os  prexuízos  sobre  as
variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.

 Le  con  regularidade  obras  literarias  e  desenvolve  criterio  lector;  expón  unha  opinión
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia
experiencia e outros coñecementos adquiridos.

Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado
e o uso estético da linguaxe nos textos literarios.

 Le expresiva e comprensivamente textos literarios dos diferentes xéneros e identifica os
seus trazos definitorios.

 Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e
dos recursos retóricos traballados na aula.

LÍNGUA PORTUGUESA 2º ESO

Introdución

O  Consello  de  Europa  no  seu  documento  Marco  de  Referencia  Europeo  das  Linguas
considera a aprendizaxe das linguas estranxeiras como unha prioridade para os cidadáns e
cidadás de Europa xa que favorecerá a construción dunha Europa pluricultural e plurilingüe
promovendo o coñecemento das distintas linguas e culturas e así  aumentar o respecto por
estas e a interacción entre a cidadanía europea. Deste modo preténdese dar á aprendizaxe de
linguas estranxeiras a súa dimensión de contribución á construción da identidade persoal
libre e responsable do noso alumnado. Esta debe caracterizar, por outra parte, o cidadán
europeo, aberto a  todas as linguas e culturas, aberto aos demais, e capaz de integrar as
informacións que lle chegan a través da variedade de linguas e culturas coas que entra en
contacto.

Ao iniciar esta etapa de educación secundaria obrigatoria, o alumnado entrou

en contacto por primeira vez cunha segunda lingua estranxeira. Trátase pois, neste segundo
curso, de familiarizalo con ela para a súa utilización en situacións de comunicación sinxelas
e,  progresivamente,  lograr  un  dominio  comunicativo  suficiente  para  desenvolverse  en
situacións  sinxelas  e  habituais  da  vida  cotiá  e  tamén  noutras  conectadas  coas  súas
motivacións e intereses.

A implantación desta materia faise a partir das seguintes razóns:

O  coñecemento  do  portugués  inflúe  na  valorización  positiva  do  galego  e  reforza  a
aprendizaxe do noso idioma contribuíndo a purificalo de castelanismos.
A proximidade física do territorio portugués favorece a práctica e o uso da lingua que se está



a estudar nas aulas.

O dominio da Lingua Portuguesa acrecenta as saídas laborais do noso alumnado
sobre todo pola proximidade de Portugal. Cada vez son máis as empresas ou particulares de
Galicia  que  traballan  en  Portugal,  ou  para  o  país  veciño,  e  demandan  profesionais
coñecedores do seu idioma. Tamén o Eixo Atlántico e a creación da Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal contribúen a aumentar as relacións institucionais e de todo tipo entre os
dous lados fronteirizos. Así, o alumnado galego é o que mellor pode da UE para aprender
portugués dada a súa proximidade territorial e lingüística.

En pouco tempo pode acadar un nivel  óptimo de portugués, o que o converte,  á  parte de
cuestións sentimentais de agarimo e valorización positiva, nunha materia atractiva para o
alumnado.

O portugués é lingua de traballo da UE, do Mercosul, da OEA e a Unión Latina entre outros
organismos  supra-estatais.  Fálano  uns  200  millóns  de  persoas  en  varios  continentes.
Estáselle,  daquela,  a  ofertar ao alumnado unha aprendizaxe moi  útil  para a súa vida de
relación e laboral.

Este é o cuarto ano que se imparte a materia de Lingua Portuguesa no IES Illa de Ons, neste
curso en 1º e 2º de ESO, polo que esta programación pode estar aínda sometida a un maior
número de modificacións que a materia de Lingua Galega, cuxo desenvolvemento ten sido
contrastado ao longo dos cursos, incorporándose os modificacións necesarias e acordes  á
práctica docente e ás necesidades do alumnado.  

Como obxectivo fundamental,  en sintonía coas liñas xerais comúns ao desenvolvemento
pedagóxico de calquera lingua, preténdese que alumnos e alumnas adquiran as destrezas
básicas  de  comprensión  e  expresión  tanto  oral  como  escrita,  dentro  duns  contidos
clasificados e distribuídos de acordo con este nivel elemental.  É imprescindible que o/a
alumno/a mostre unha disposición activa, non só en relación coas demandas directas do
profesor, senón tamén resecto de compañeiros e compañeiras. Para logralo preténdese que o
aprediz/a se involucre nas tarefas e coñeza a súa finalidade. Con este propósito, levaranse a
cabo actividades e tarefas flexibles e dinámicas, que se parezan ao tipo de actividades que
o/a alumno/a tería que levar a cabo na vida real, tendo en conta os obxectivos lingüísticos
perseguidos, do mesmo xeito que a súa integración global no proceso de aprendizaxe. Así,
cunha dificultade gradual, o/a alumno/a entrará en contacto con situacións propias da vida
cotiá e doméstica. As explicacións gramaticais e os exercicios formais serán en este nivel,
unicamente, un complemento e unha axuda para dotar de eficacia a comunicación, e estarán
supeditados á necesidade ou eficacia comunicativa.

Para  a  realización  das  tarefas  combinarase  o  libro  de  texto  con  materiais  tirados
directamente do mundo cultural lusófono, que permitirán ao alumno/a entrar en contacto
directo cos usos e características da cultura portuguesa 

A competencia comunicativa que se agarda que acaden alumnos e alumnas ao final do curso
é a correspondente ao desenvolvemento da capacidade de se comunicaren oralmente e por
escrito, o que implica a interiorización dos recursos lingüísticos, o achegamento á realidade
sociocultural e o desenvolvemento da capacidade de aprender, de acordo co definido nos
obxectivos e nos criterios de avaliación incluídos nesta Programación. Todos estes aspectos
plásmanse nas actividades comunicativas de interacción, comprensión e expresión orais e
escritas e a través delas poden ser avaliados. 



Obxectivos

1. Comprender mensaxes orais con certa complexidade, relativas ás situacións de

comunicación máis habituais ou que conteñan información básica sobre o

contorno próximo familiar e social e producidas por falantes ou por medios de

reprodución e de comunicación.

2. Utilizar oralmente a lingua estranxeira co fin de satisfacer necesidades comunicativas de
certa complexidade tanto en interaccións reais e propias da aula, como en

interaccións simuladas que reproduzan situacións reais cotiás e interaccións

sociais, producindo textos comprensibles e amosando interese por

comprender e facerse comprender.

3. Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de

comunicación expresadas en diferentes tipos de texto, identificando cunha

finalidade comunicativa concreta as informacións globais e específicas que

transmiten os textos.

4. Escribir textos cun leve grao de complexidade con cohesión e coherencia e que respecten
as regras do código escrito.

5. Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos

adecuados ás capacidades e intereses co fin de obter informacións requiridas

previamente.

6. Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e

valoralo como elemento que facilita a aprendizaxe e mellora as producións

propias.

7. Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que

se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando trazos básicos e evitando

os estereotipos, e incidindo nos trazos característicos da cultura galega para

cumprir, se é o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando

con eficacia a resolución de malentendidos interculturais.

8. Usar estratexias de aprendizaxe xa aprendidas noutras linguas e desenvolver e

ampliar outras mediante a comparación e contraste entre as diferentes linguas

do currículo, aplicando a experiencia previa nesas linguas á aprendizaxe da

segunda lingua estranxeira.

Descritores.



Competencias
clave         

Indicadores Descritores

Competencia 

matemática e 

competencias 
básicas 

en ciencia e 
tecnoloxía

Coidado do 
contorno 
ambiental e dos 
seres vivos

-  Interactuar co contorno natural de 
maneira respectuosa.

-  Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para promover 
un desenvolvemento sostible.

-  Respectar e preservar a vida dos seres 
vivos do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
contorno natural e as repercusións para
a vida futura.

Vida saudable

-  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á alimentación 
e ao exercicio físico.

-  Xerar criterios persoais sobre a visión 
social da estética do corpo humano 
fronte ao coidado saudable do mesmo.

A ciencia no día a
día

-  Recoñecer a importancia da ciencia na
nosa vida cotiá.

-  Aplicar métodos científicos rigorosos 
para mellorar a comprensión da 
realidade circundante.

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas e comprender o que 
acontece a noso redor.

Manexo de 
elementos 
matemáticos

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 
gráfico.

-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática.



Razoamento 
lóxico e 
resolución de 
problemas

-  Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos.

-  Resolver problemas seleccionando os 
datos e as estratexias apropiadas.

-  Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación 
lingüística

Comprensión: 
oral e escrita

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á 
lectura.

Expresión: oral e 
escrita

-  Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Normas de 
comunicación

-  Respectar as normas de comunicación 
en calquera contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao interlocutor...

-  Manexar elementos de comunicación 
non verbal, ou en diferentes rexistros, 
nas diversas situacións comunicativas.

Comunicación 
noutras linguas

-  Entender o contexto sociocultural da 
lingua, así como a súa historia, para un
mellor uso da mesma.

-  Manter conversacións noutras linguas 
sobre temas cotiáns en distintos 
contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.

-  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas.



Competencia 
dixital

Tecnoloxías da 
información

-  Empregar distintas fontes para a busca
de información.

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

-  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información obtida 
a través de medios tecnolóxicos.

Comunicación 
audiovisual

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas.

-  Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación.

Utilización de 
ferramentas 
dixitais

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías
para mellorar o traballo e facilitar a 
vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías.

Conciencia e 
expresións 
culturais

Respecto polas 
manifestacións 
culturais propias 
e alleas

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu
desenvolvemento.

-  Valorar a interculturalidade como unha
fonte de riqueza persoal e cultural.

-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico.

Expresión 
cultural e artística

-  Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos.

-  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián.

-  Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.



Competencias 
sociais e cívicas

Educación cívica 
e constitucional

-  Coñecer as actividades humanas, 
adquirir unha idea da realidade 
histórica a partir de distintas fontes, e 
identificar as implicacións que ten 
vivir nun Estado social e democrático 
de dereito referendado por unha 
constitución.

-  Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da 
escola.

Relación cos 
demais

-  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos.

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Compromiso 
social

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores.

-  Concibir unha escala de valores propia
e actuar conforme a ela.

-  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos
ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun 
fin social.

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor

Autonomía 
persoal

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

-  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa.



Liderado

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos.

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos.

-  Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais a intereses persoais.

Creatividade

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos do tema.

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades no contorno 
que outros non aprecian.

Emprendemento

-  Optimizar o uso de recursos materiais 
e persoais para a consecución de 
obxectivos.

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar 
ou promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das
tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo.

Aprender a 
aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de aprendizaxe,
intelixencias múltiples, funcións 
executivas...

-  Xestionar os recursos e as motivacións
persoais en favor da aprendizaxe.

-  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe.

Ferramentas para 
estimular o 
pensamento

-  Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente...

-  Desenvolver estratexias que favorezan
a comprensión rigorosa dos contidos.



Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios e os 
pasos a realizar no proceso de 
aprendizaxe.

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

-  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe.

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe.

Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave.

Sen dúbida as materias de linguas estranxeiras contribúen á competencia en comunicación
lingüística pois ofrecen máis oportunidades para interactuar en situacións comunicativas e
para reflexionar sobre a linguaxe en xeral a través da comparanza entre as distintas linguas
que se están a aprender.

Contribúe de xeito directo á competencia de aprender a aprender, xa que será a través dela
que o alumnado accederá a distintos tipos de información, textos e contidos que lle permitan
acceder á aprendizaxe.

A aprendizaxe dunha lingua comprende non só  os aspectos lingüísticos senón tamén as
compoñentes socioculturais que subxacen no uso desa lingua. Por outra  banda a lingua  é
vehículo de transmisión cultural, o seu coñecemento favorece o

respecto e tolerancia por outras culturas, aceptando a diversidade de valores e superando
prexuízos  e  favorecendo  actitudes  socialmente  positivas.  É  neste  sentido  que  a  materia
contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia social e cidadá.

A contribución  ao  desenvolvemento  da  competencia  no  tratamento  da  información  e  a
competencia dixital vén dada polo manexo dos recursos TIC para a criación de distintos
contextos  comunicativos:  chats,  foros,  blogs,  correo  electrónico...,  uso  das  distintas
ferramentas  dixitais  para  manexar  a  información:  CD,  DVD,  MP3,  MP4,  internet,
presentacións  Power  Point...  e  o  uso  de  recursos  específicos  de  aprendizaxe  da  lingua:
programas de software, páxinas web, dicionarios en liña, tradutores, correctores…

A  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  ofrece  igualmente  oportunidades  para  o
achegamento ás súas principais manifestacións artísticas e culturais, é así que se contribúe
aos desenvolvemento da competencia artística e cultural.

A  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  supón  a  superación  de  dificultades  e  xera
autoconfianza  e  autoestima,  converténdose  nunha  ferramenta  fundamental  á  hora  de
desenvolver aspectos relacionados coa autonomía propia e favorecendo o desenvolvemento
da competencia de autonomía e iniciativa persoal.



Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables.

BLOQUE 1. ESCOITAR E FALAR:

 Comprensión de mensaxes orais dunha certa complexidade para realizar actividades
da aula.

 Comprensión de textos orais cun certo grao de dificultade gravados ou en diferentes
soportes multimedia, conectados cos seus intereses e apoiados con imaxes, sons e
xestos

 Familiarización con aspectos elementais fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación
da nova lingua

 Participación  en  situacións  de  comunicación de  certa  complexidade,  reais  ou
simuladas, seguindo modelos e empregando respostas verbais ou non verbais.

 Memorización de producións orais breves significativas (saúdos, rutinas para iniciar
ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención…)

 Interese por empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de  comunicación
(saúdos, despedidas, presentacións, felicitacións, expresións de estados de ánimo...)

 Utilización das estratexias que favorecen a comprensión e expresión  oral:  uso do
contexto visual e non verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación
de comunicación transferidos desde as linguas que coñece.

 Valoración  da  lingua  estranxeira  como  instrumento  para  comunicarse  e  para
achegarse a persoas de outras culturas.

 Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas.

 Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social.

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR:

• Asociación e identificación de grafía, pronuncia, fonema e significado a partir

de modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con

diferentes recursos visuais e informáticos.

• Lectura e comprensión de diferentes mensaxes (tiras de banda deseñada,

karaoke, menús, instrución dun xogo, etiquetas, anuncios...) e adaptadas a súa

competencia lingüística, en papel e soporte dixital, para utilizar información



global e específica no desenvolvemento dunha tarefa ou polo pracer da lectura.

• Escritura de palabras e enunciados sinxelos e coñecidos previamente en

producións orais utilizando distintos medios (xogos informáticos, textos

incompletos, modelos...) coa intención de compartir información ou cunha

intención lúdica e/ou funcional.

• Uso de programas informáticos educativos para ler, escribir e presentar

mensaxes de certa complexidade.

 Interese polo coidado na presentación dos textos escritos.

 Valoración  positiva  dos  textos  escritos  propios  e  alleos,  colaborando  na  súa
produción e exposición e integrando estas na rutina diaria (cartazes, calendario,
cartafol colectivo).

 Uso  de  distintas  fontes,  en  papel,  soporte  dixital  ou  multimedia,  para  obter
información co fin de realizar tarefas individuais ou en grupo.

BLOQUE 3: COÑECEMENTOS LINGÜÍSTICOS

 Identificación  e  uso  de  expresións  comúns  ,  de  frases  feitas  sinxelas  relativas  a
saúdos, despedida,  parabéns e de léxico relativo a contextos concretos cotiáns  de
prioridade inmediata.

 Identificación de antónimos de uso habitual.

 Uso  de  estruturas  lingüísticas  e  funcións  comunicativas  de  certa  complexidade
relacionadas con situacións cotiás.

 Identificación  de  sons  e  grafías  de  fonemas  e  produción de  trazos  fonéticos  que
distinguen formas (nasalización, sonoridade, palatalización…).

 Recoñecemento e produción comprensible de patróns prosódicos.

REFLEXIÓN SOBRE A APRENDIZAXE

• Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar e utilizar

léxico.

• Uso de estratexias para producir lingua adecuadamente: repetición por

imitación e recoñecemento e uso de modelos da lingua estranxeira.



• Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas

a distintas intencións comunicativas.

• Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección das producións orais e

escritas propias.

• Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva

para superalo.

• Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas na aula e fóra

dela.

• Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e por escrito.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONSCIENCIA INTERCULTURAL:

 Recoñecemento e valoración do portugués como instrumento de comunicación  na
aula ou con persoas doutras culturas.

 Identificación dos principais trazos ou costumes da vida cotiá propios doutros países
e culturas onde se fala portugués.

 Comparación de aspectos da vida cotiá  dos países nos que se fala portugués  cos
propios, evitando os estereotipos.

 Uso de normas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais.

 Coñecemento de trazos moi básicos dos países da unión europea e identificación das
linguas que se fala neles.

 Valoración do enriquecimento persoal que supón a relación con persoas pertencentes
a outras culturas.

 Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural  europea e aceptación  da
propia pertenza a esta, evitando actitudes etnocéntricas.

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Competencia lingüística, social e cidadá, aprender a aprender.

Comprender  as  informacións  específicas  máis  relevantes  de  mensaxes  orais  de  certa
complexidade emitidas cara a cara,  gravadas ou en soporte  multimedia, sobre situacións
habituais de comunicación, nas que se emprega unha pronuncia coidada.



A través deste criterio trátase de avaliar se se é quen de seguir instrucións ou indicacións, de
identificar  persoas,  obxectos  e  lugares  descritos  cun vocabulario adquirido.  Igualmente,
preténdese avaliar que o alumnado recoñece as funcións dunha situación de comunicación
(saudar, expresar a opinión, o acordo/desacordo; agradecer, invitar, chamar a atención, pedir
colaboración,  preguntar  e dar  un prezo...)  e  o  estado de  ánimo dos falantes.  Valorarase
especialmente a utilización de estratexias de comprensión das mensaxes orais.

Competencia lingüística, autonomía e iniciativa persoal, aprender a aprender. 

Comunicarse oralmente (en parella, en pequeno grupo, en gran grupo) para satisfacer as
necesidades de comunicación e de interacción na aula e participar en simulacións breves e
sinxelas sobre temas coñecidos ou traballados previamente.

Este criterio avalía a capacidade de comunicarse oralmente participando en conversas, reais
ou simuladas, tanto nas relacións de aula como sobre temas coñecidos (o lecer, a vivenda, o
tempo meteorolóxico, os alimentos, os gustos...).

Estas consistirán esencialmente en facer e contestar preguntas, trocar ideas e información e
describir persoas, obxectos, actividades diarias e lugares utilizando os recursos lingüísticos e
os  modelos  de  interacción  adquiridos  e  as  estratexias  de  cooperación  que  aseguren  a
comunicación (preguntar, soletrear....), amosando interese pola comunicación cos demais.
As  producións  poderán  ter  incorreccións  léxicas,  morfosintácticas  ou  fonéticas  que  non
dificulten a comunicación.

Competencia lingüística, aprender a aprender, dixital.

Identificar  e  interpretar  palabras  e  enunciados  contextualizados  en  situacións  de
comunicación significativas para o alumnado como mensaxes multimedia, historias curtas,
tarxetas de felicitación, anuncios e carteis, aprendidos con anterioridade na súa forma oral
ou xa traballados nas outras linguas do currículo.

Trátase de valorar a capacidade do alumnado para relacionar a forma escrita coa forma oral,
recorrendo ás diversas linguaxes que acompañarán as palabras e enunciados (imaxes, xestos,
sons, disposición dos textos). A identificación destas  noutros contextos e a relación coas
aprendizaxes previas noutras linguas será clave para a valoración positiva da aprendizaxe.

Competencia lingüística, aprender a aprender, autonomía persoal, dixital.

Producir  mensaxes  significativas  de  xeito  guiado en  papel  ou  en  formato  dixital  cunha
finalidade  comunicativa  e  con  axuda  de  modelos  que  previamente  foran  aprendidos
oralmente.  Avaliarase a capacidade de escribir enunciados a partir dun modelo, substituíndo
unha  palabra  ou  expresión  por  outra  para  unha  funcionalidade  ou  tarefa  determinada
(felicitar, informar, saudar, escribir un cartel...) tanto de forma manuscrita como en formato
dixital.



Competencia lingüística, social e cidadá, cultural e artística.

Na propia  lingua,  comparar  aspectos  da  vida  cotiá  dos  países  nos  que  se  fala  a  lingua
estranxeira cos propios, identificando trazos básicos e evitando os estereotipos.

Trátase de avaliar o interese por coñecer a outra cultura e a consciencia do enriquecemento
persoal  que  supón  a  relación  con  persoas  pertencentes  a  outras  culturas.  Valorarase
especialmente a conciencia da diversidade lingüística e cultural europea, a aceptación da
propia pertenza a esta, evitando actitudes etnocéntricas.

Dada a dificultade lingüística de expresarse na lingua estranxeira, proporanse actividades de
avaliación na lingua propia posto que non  é  a competencia lingüística a que este criterio
pretende avaliar.

Contidos e temporalización.

A materia de Portugués como segunda lingua estranxeira no curso de 2º de ESO dispón de
dúas horas semanais, que se poden ver reducidas por diferentes continxencias: actividades
escolares, festividades, actos ou obradoiros no propio centro, etc. Isto implica un limitado
número de horas totais. Como consecuencia,  deseñamos un programa que inclúa un mínimo
de catro unidades por trimestre, aínda que confiamos en poder ampliar (no curso pasado só
se acadou o programado) o número de unidades do libro de texto, que non son moi extensas
mais requiren unha práctica constante da lingua,  incluíndo aspectos da comunicación cotiá,
vocabulario,   pronuncia  correcta  e  gramática.  En  función  dos  resultados  introduciranse
modificacións na programación. 

A temporalización dos contidos será, polo tanto, a seguinte:

1º trimestre: unidades 13, 14, 15, 16

2º trimestre: unidades 17, 18, 19, 20.

3º trimestre: unidades 21, 22, 23, 24.

Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais para utilizar na área.

 A metodoloxía  empregada será  activa  e  participativa,  baseada principalmente  nas
intervencións do alumnado ensaiando constantemente reproducir a lingua estudada,
ben oralmente ou por escrito, con modelos e pautas ou sen eles, a través da repetición
o da creación propia.

 Traballarase  a  oralidade  da  lingua  a  través  de  audición  de  diálogos,  músicas e
lecturas. Asistirase a filmes, documentais e programas de tv. 

 Practicarase  a  recreación  de  situacións.  Esta  parte  terá  moita  importancia,
corresponde co bloque 1.

 En  relación  co  bloque  de  contidos  2  traballarase  con  textos,  relacionados  coas



audicións ou non, exercicios, lecturas, diálogos, pesquisas en internet.

 Periódicamente  realizaranse  prácticas  co  método  internacional  de  aprendizaxe  en
Internet “Duolinguo” (advertindo das diferenzas co estándar brasileiro).

 Seguirase tamén un libro de texto de portugués:  Passaporte para Português 1 .

Actividades complementarias.

 A  realización das actividades que se propoñen é optativa.

 Viaxe ao Porto, Guimarães ou Braga (hai dous cursos visitaran Viana do Castelo).

 Intercambios con centros de ensino portugueses ou da Galiza próximos.

 Conferencias e charlas con persoas naturais de Portugal ou coñecedoras da lingua ou
a sociedade portuguesa. 

 Asistencia a representacións teatrais e diversas exposicións de interese.

 Exposicición no centro sobre a lusofonía ou temas da cultura portuguesa realizadas
polo alumnado.

Evidencias de aprendizaxe.

A partir  do  traballo  cos  desempeños  competenciais,  obteranse  diversas  evidencias  de
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. 

As evidencias que podemos recoller na área de Lingua Galega e Literatura poden obterse a
partir de: 

• Actividades do libro, da Proposta didáctica ou dos recursos dixitais ou fotocopiables que
traballen explicitamente sobre os estándares definidos na unidade. 

• Mapas conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 

• Documentos en material multimedia realizados polo alumnado. 

• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 

• Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.   

Recursos didácticos.

As clases terán como punto de apoio básico o seguinte material:



 Libro de texto e CD-Áudio: KUZKA, Robert e PASCOAL, José: Passaporte para
Português 1 (Níveis A1/A2). Livro do aluno. Editorial Lidel, Lisboa 2014.

 Un Dicionario de Lingua Portuguesa(citado máis adiante)

 Material bibliográfico de entre o que se pode subliñar: MATA COIMBRA, Olga,
COIMBRA, Isabel: Gramática activa 1 e 2. Editorial Lidel, Lisboa 2000

 NUNES  DE  FIGUEIREDO,  J.  M.,  GOMES  FERREIRA,  A:  Compêndio  de
gramática  portuguesa.  Curso  geral  de  ensino  básico.  Editorial  Porto  Editora.
Lisboa 1979

 CASTRO  PINTO,  José  Manuel  de:  Novo  prontuário  ortográfico.  Plátano
editora.Lisboa 2006, 7ª ed.

  RAMOS,  Elisabete:  Portugalizar.  Portugués  para  galegofalantes.  Ed.  Xerais,
Vigo 2006

 DUARTE, M. C. A.: Aprende y mejora rápidamente tu portugués (con CD-audio).
Ed. De Vecchi, Barcelona 2007

 Varios: Ola! Como está. Curso intensivo de Portugués Lingua Estrangeira. Ed.
Lídel. Livro. Caderno de exercicios e CD.

 LEONEL MELO, Rosa. Vamos lá começar. Nível elementar. Lidel. Lisboa 2006.

 LEONEL  MELO,  Rosa.  Vamos  lá  continuar.  Níveis  intermédio  e  avançado
B1,B2,C1). Lidel. Lisboa 2003.

 OLIVEIRA,  Carla,  e  outros:  Aprender  português.  Curso  inicial  de  língua
portuguesa para estrangeiros.  Níveis  A1/A2. Texto Editores Lda. Lisboa 2006.
(inclui CD audio)

 OLIVEIRA,  Carla;  COELHO  Luísa.  Aprender  português.  Compreensão  oral.
Níveis A1/A2. Texto Editores Lda. Lisboa 2008. (inclui CD audio)

 ESPADA,  Francisco:  Manual  de  fonética.  Exercícios  e  explicações.  LIDEL.
Lisboa 2006. (inclui CD audio)

 AZEREDO,  M.  Olga,  e  outros:  Exercícios.  Gramática  práctica  de  português.
Dacominucação à expressão. Lisboa Editora. Lisboa  2006.

 FERNANDES, Ana Isabel, e outros: Dicionário ilustrado Prtuguês. : Dicionário
de

 Português língua não materna. Porto Editora. Porto 2007.

 Guía de conversación. Español-portugués. Porto Editora. O Porto 2004.

 Dicionário básico ilustrado. Língua portuguesa. Porto Editora Lda. O Porto 2002.

 Dicionário Espanhol-Português. Porto Editora Lda. O Porto 2006.

 Dicionário Português-Espanhol. Porto Editora Lda. O Porto 2006.

 Dicionário da Língua Portuguesa 2009. Porto Editora Lda. O Porto 2008.

O alumnado, á parte dos exercicios do libro de texto e do caderno de exercicios e doutro
material facilitado pola profesora, participará de todo ou de parte do material electrónico



que  hai  dispoñíbel  en  Internet  (informacións,  exercicios,  cancións...);  recibirá  uns
apéndices dos paradigmas verbais completos e doutros aspectos morfolóxicos;  recibirá
gravacións ou verá a 2º canle da Televisión Portuguesa, nomeadamente a programación
infantil tipo A Ilha das Cores ou os programas do profesor Hermano Saraiva, así como
algunha das  emisoras  da  Radio de Portugal  que se  poden ouvir  entre  nós;  escoitará
recitacións na voz clara de João Villaret (a Balada da Neve, de Augusto Gil, Procissão de
Lopes Ribeiro, Já Bocage não sou de Bocage, Isto de Pessoa e outros poemas do mesmo
autor, o Cântico negro de José Régio, etc.)

Recursos audiovisuais:

BARRETO, António; PONTES, Joana: Portugal, um retrato social. Cidadãos. RTP e

Público. 2007. Documentário em DVD e livro, nº 5.

BARRETO, António; PONTES, Joana: Portugal, um retrato social. Um país como os

outros. RTP e Público. 2007. Documentário em DVD e livro, nº 6.

BARRETO,  António;  PONTES,  Joana:  Portugal,  um  retrato  social.  Igualdade  e
conflito.

RTP e Público. 2007. Documentário em DVD e livro, nº 7.

BROUWERS, Pierre: Portugal. Um país de tradições vivas. Prisvideo e Media 9.2006,

DVD.

Campeões. Oliver e benji. Lusomundo. Lisboa 2001. DVD.

A Idade do gelo 2. Descongelados. Twentieth Century Fox Animation.2006. DVD.

Português para nós: www.portuguesparanos.com

Português em Ferrol: www.portugues-ferrol.blogspot.com

Linguateca: www.linguateca.pt

Língua Ativa: www.linguativa.com.br

Instituto Camões: www.instituto-camões.pt

SAPO: www.sapo.pt

Lusocast: www.lusocast.com

TSF: www.tsf.pt

TSF: www.tsf.pt

SIC: www.sic.pt

RTP: www.rtp.pt

Público: www.publico.clix.pt

Youtube Brasil: www.br.youtube.com

Terra Brasil: www.terra.com.br

Corrector online FLIP: www.flip.pt/fliponline/tabid/294/default.aspx

http://www.linguativa.com.br/


12.-4 Recursos da Internet

Portal Galego da Língua: www.agal-gz.org

BLOG GALEGO: Lusopatía con abundantes recursos en portugués.

O  bloque  3:  realización  de  exercícios,  orais  e  escritos,  realización  de
traballos,individuais e de grupo. Pesquisas en internet.

O bloque 4: visionado de documentos audiovisuais sobre a vida e cultura portuguesas,
lectura de textos actuais, xornais e revistas, visionado de programas de tv e pesquisas na
internet.

Medidas de atención á diversidade e inclusión.

A metodoloxía xeral da aula empregará como estratexia o traballo cooperativo fomentando a
autoavaliación e a coavaliación. Respectaranse os ritmos de aprendizaxe de cada alumno
como se explicou na avaliación.

Procurarase  a  construción  das  aprendizaxes  e  a  procura  de  contidos  funcionais  e
significativos na aprendizaxe da lingua estranxeira, así  como a conexión dos contidos da
materia cos intereses do alumnado. 

Deseñaranse actividades de reforzo para alumnos que non sigan o ritmo e para alumnos que
o sobrepasen.

Ofrecerase na medida do posible, diversidade de opcións á hora de propór traballos, libros
de lectura ou exercicios de varios niveis de dificultade.

Elaborarase  ou procurarase  material  axeitado para  alumnos  con necesidadesespeciais  de
aprendizaxe.

Todas estas estratexias son básicas para que se produza unha aprendizaxe significativa na
liña metodolóxica expresada máis arriba, na concepción teórica do departamento.

Avaliación da programación didáctica.

Polo menos, unha vez ao trimestre revisarase a eficacia da programación en canto a:

a) Validez dos materiais.

b)  Aproveitamento de recursos.

c) Disponibilidade de tempo e espazos do centro.

d) Aproveitamento de actividades extraescolares e complementarias e programación de



outras.

e) Rendemento trimestral global do alumnado.

f) Eficacia das medidas adoptadas para á atención á diversidade.

g) Eficacia dos plans de apoio e recuperación.

Esta avaliación servirá para introducir de inmediato as medidas correctoras pertinentes que
redunden no mellor aproveitamento da materia por parte do alumnado.

LINGUA GALEGA E LITERATURA 3º ESO

  Obxectivos da área de Lingua Galega e Literatura 3.º ESO.

  1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con
diferentes intencións comunicativas.

  2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 
audiovisual.

  3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais 
cunha fonética galega correcta.

  4. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a súa 
opinión e mostrando respecto cara á dos demais.

  5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 
de forma individual ou en grupo.

  6. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos rexistros, coherentes e 
ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou académica. 

  7. Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC. 

  8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con dife-
rentes intencións comunicativas.

  9. Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera tipo de
prexuízo.

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información e
para producir creacións propias.



11. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 
ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso.

13. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver 
dúbidas e progresar na aprendizaxe.

14. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións 
lingüísticas.

15. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención a 
posibles interferencias.

16. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan.

17. Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos.

18. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses paráme-
tros.

19. Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz.

20. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüís-
ticos ou culturais. 

21. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo. 

22. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais inicia-
tivas normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos.

23. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916.

24. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.

25. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante uni-
ficadora.

26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916.

27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da li-
teratura galega desde a Idade Media ata 1916.



28. Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916.

29. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados en clase. 

 Descritores.

                                
Competencia Indicadores Descritores.

Competencia 
matemática 
e competencias 
básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía Coidado do 

contorno 
ambiental e dos 
seres vivos

-  Interactuar co contorno natural de 
maneira respectuosa.

-  Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para promover 
un desenvolvemento sostible.

-  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
contorno natural e as repercusións 
para a vida futura.

Vida saudable

-  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico.

-  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable 
do mesmo.

A ciencia no día 
a día

-  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá.

-  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante.

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas e comprender o que 
acontece ao noso redor.



Manexo de 
elementos 
matemáticos

-  Manexar a linguaxe matemática con
precisión en calquera contexto.

-  Identificar e manipular con 
precisión elementos matemáticos 
(números, datos, elementos 
xeométricos...) en situacións cotiás.

Razoamento 
lóxico 
e resolución de 
problemas

-  Aplicar os coñecementos 
matemáticos para a resolución de 
situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera 
materia.

-  Realizar argumentacións en calquera
contexto con esquemas lóxico-
matemáticos. 

-  Aplicar as estratexias de resolución 
de problemas a calquera situación 
problemática.

Comunicación 
lingüística

Comprensión: 
oral e escrita

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

-  Captar o sentido das expresións 
orais: ordes, explicacións, 
indicacións, relatos...

-  Gozar coa lectura.

Expresión: oral e
escrita

-  Expresar oralmente, de maneira 
ordenada e clara, calquera tipo de 
información. 

-  Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos. 

-  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Normas de 
comunicación

-  Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor...

-  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas.



Comunicación 
noutras linguas

-  Entender o contexto sociocultural da
lingua, así como a súa historia, para 
un mellor uso da mesma.

-  Manter conversacións noutras 
linguas sobre temas cotiáns en 
distintos contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas.

Competencia 
dixital

Tecnoloxías da 
información

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información.

-  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade.

-  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Comunicación 
audiovisual

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas.

-  Comprender as mensaxes que veñen
dos medios de comunicación.

Utilización de 
ferramentas 
dixitais

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías.



Conciencia e 
expresións 
culturais

Respecto polas 
manifestacións 
culturais propias 
e alleas

-  Mostrar respecto cara ás obras máis 
importantes do patrimonio cultural a
nivel mundial.

-  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural. 

-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do
pensamento científico.

Expresión 
cultural e 
artística

-  Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos.

-  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián.

-  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético.

Competencias 
sociais 
e cívicas

Educación cívica

e constitucional

-  Coñecer e aplicar dereitos e deberes 
da convivencia cidadá no contexto 
da escola.

-  Identificar as implicacións que ten 
vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado 
por unha norma suprema chamada 
Constitución Española.

Relación cos 
demais

-  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos.

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.

-  Recoñecer riqueza na diversidade de
opinións e ideas.



Compromiso 
social

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores.

-  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela.

-  Evidenciar preocupación polos máis
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social.

Sentido de 
iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Autonomía 
persoal

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias. 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo superando 
as dificultades.

-  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa.

Liderado

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos.

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos.

-  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais a intereses 
persoais.

Creatividade -  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos do tema.

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades no ámbito 
que outros non aprecian.



Emprendemento

-  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos.

-  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

Aprender a 
aprender

Perfil de 
aprendiz

-  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples,
funcións executivas...

-  Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples.

-  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe.

-  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe.

Ferramentas 
para estimular 
o pensamento

-  Aplicar estratexias para a mellora do
pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente...

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos.

Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos a realizar no proceso de 
aprendizaxe.

-  Seguir os pasos establecidos e tomar
decisións sobre os pasos seguintes 
en función dos resultados 
intermedios.

-  Avaliar a consecución de obxectivos
de aprendizaxe.

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe.

Contribución da área ao desenvolvemento das competencias básicas.



Descrición do modelo competencial.

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no
que aparecen os  contidos  reconfigurados desde  un enfoque de  aplicación que facilita  o
adestramento  das  competencias;  recordemos  que  estas  non  se  estudan,  nin  se  ensinan:
adéstranse. Para iso,  é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permita ao
alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a
iso,  cada  unha  destas  divídese  en  indicadores  de  seguimento  (entre  tres  e  seis  por
competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o
carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos
indicadores sexan,  á  súa vez, divididos no que se denominan descritores da competencia,
que serán os que  «describan» o alumnado competente. Por cada indicador de seguimento
atoparemos entre tres e seis descritores, redactados en infinitivo. 

En  cada  unidade  didáctica  cada  un  destes  descritores  concrétase  en  desempeños
competenciais, redactados en terceira persoa do presente de indicativo. O desempeño  é o
aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo
tanto,  concreto  e  obxectivable.  Para  o  seu  desenvolvemento,  partimos  dun  marco  de
descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos
da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías
da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional,
traballaranse desde todas as  áreas,  posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas,  cos seus estilos de aprendizaxe diferentes,
hanos  de  conducir  a  traballar  desde  as  diferentes  potencialidades  de  cada  un  deles,
apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Na área de Lingua Galega e Literatura

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos 
desta competencia, xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais 
supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun 
método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en 
contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno 
ambiental.

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 
destacamos os seguintes:



·  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.

·  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 
circundante. 

·  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística (CCL)

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito
curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, 
e dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, 
resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade.

Destacamos, pois, os descritores seguintes:

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

• Manter unha actitude favorable cara á lectura.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita
atenta ao interlocutor…

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas 
diversas situacións comunicativas.

Competencia dixital (CD)

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia 
dixital, tan relevante e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un 
novo modo de comunicación cuxo ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática. A 
produción de procesos comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da 
materia é un piar esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e 
alumnas. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

• Empregar distintas fontes para a busca de información.

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 
diversas.

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura 
facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e 
sentimentos sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias, o 



coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce perfecto para adestrar a 
competencia.

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto
pola estética no ámbito cotián.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia 
favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para 
chegar a consensos, establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das 
normas de comunicación, pódese adestrar en Lingua Galega e Literatura esta competencia. 
Por outra parte, a contextualización da comunicación lingüística e literaria propias da área e 
a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta competencia.

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 
distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado por unha constitución.

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para a resolución de conflitos. 

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación 
establecidos.

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 
calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento
de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que 
logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as 
alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan superar 
dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Os descritores que priorizaremos son:

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.



• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Aprender a aprender (CAA)

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno 
ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de 
aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que 
é unha área que favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e 
estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos. 

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas…

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente...

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos
resultados intermedios.

•   Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

d)  Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables.

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques. 

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 
unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e 
recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa 
cultura.

CONTIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación
audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes.

B1.2. Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as  mensaxes  discriminatorias  dos  medios  de
comunicación,  con  especial  atención  aos  programas  de  carácter  informativo:
noticias reportaxes e crónicas.

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos.

B1.4. Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  usados  no  ámbito
académico (presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas).



B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación
e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou
do alumnado.

Falar

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese para o
alumnado que xeren intercambio de opinión.

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.

B1.9. Construción  de  discursos  adecuados  a  distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica.

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para
a produción de textos orais sobre temas de actualidade.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

Ler

B2.1. Uso  de  técnicas  de  análise  do  contido  e  estratexias  que  facilitan  a  lectura
comprensiva e crítica de textos.

B2.2. Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das  relacións
sociais: convocatorias, actas de reunión, regulamentos.

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos  medios de comunicación e
distinción  dos  contidos  informativos  e  das  opinións  en  entrevistas,  crónicas  e
reportaxes.

B2.4 .Comprensión  e  interpretación  dos  textos  propios  do  ámbito  académico,
especialmente  os  expositivos  e  explicativos  (enciclopedias,  webs  educativas  e
outros materiais de consulta).

B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a
intención do emisor dos textos expositivos e explicativos.

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter,
organizar e seleccionar a información.

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar
prexuízos e discriminacións.

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego.

Escribir

B2.9. Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros.

B2.10. Produción,  en soporte  papel  ou dixital,  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación, fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes.



B2.11. Produción,  en  soporte  papel  ou  dixital,  de  textos  expositivos  do  ámbito
académico  a  partir  da  información  obtida  na  biblioteca  ou  outras  fontes  de
documentación.

B2.12. Planificación,  produción e  revisión  do  texto  con adecuación,  coherencia,
cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e
corrixir erros.

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través
da escritura.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático.

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.

B3.3. Recoñecemento,  explicación  e  uso  dos  procedementos  de  creación  de  palabras
(derivación e composición).

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias.

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras fontes
de consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, de norma
e como fonte de obtención de información.

B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha
comunicación eficaz.

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.

B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara
á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía
axeitada.

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en
particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos de
cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico.

B3.10. Identificación  da  estrutura  dun  texto,  a  construcción  dos  parágrafos  e  a
vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos
atendendo a estes valores.

B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada.

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais  multimedia,  folletos,
carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto
curriculares  como  outras  presentes  no  centro,  relacionados  cos  Elementos
Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.

B3.13.Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.



Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valoración  das  linguas  como  medios  de  relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo.

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e consciencia
da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso
normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.

B4.3. A lusofonía.

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en
canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio), con aproximación
aos prexuízos lingüísticos máis evidentes.

B4.5. O  proceso  de  normalización,  desenvolvemento  de  actitudes  positivas  cara  ao
proceso  de  recuperación  do  galego,  favorecemento  do  xurdimento  de  vínculos
positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de
enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.

B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e
comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.

B4.8. Os prexuízos lingüísticos.

B4.9. Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da
lingua estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e
valoración da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura
Galega desde a Idade Media ata 1916.

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos
narrativos,  poéticos,  teatrais  e  ensaísticos  representativos  da  Literatura  Galega
desde a Idade Media ata 1916.

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen
textos literarios representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916.

B5.5. Consulta  de  fontes  básicas  de  información  e  familiarización  coas  TIC  para  a
realización de traballos e cita axeitada destas.

B5.6. (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características
dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de
expresión dos sentimentos e xuízos.

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe



Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a

idea principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de
comunicación audiovisual.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura
de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas,  noticias,
crónicas e reportaxes).CCL

LGB1.1.2.  Interpreta  textos  orais  e  traslada  a  información  relevante  a  esquemas  ou
resumos.CCL

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación,
analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes
discriminatorias implícitas.

LGB1.2.1.  Diferenza  as  ideas  principais  e  as  secundarias  e  identifica  a  intención
comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. CCL
CAA

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e
extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. CCL CAA

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos
prexuízos e discriminacións. CCL CSC

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos.

LGB1.3.1.  Identifica  as  ideas  principais  e  secundarias  dun  texto  oral  expositivo  ou
argumentativo, formal ou informal,  producido na variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais. CCL

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. CCL
LGB1.3.3. Diferenza as explicacións dos argumentos. CCL CAA

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito acadé-
mico (presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas) e identificar as
ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e
diferenciar as explicacións dos argumentos.

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  tese  e  os  argumentos  dos  debates,
relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e elaboraun esquema ou resumo.
CCL CCA

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra.
CCL CSC

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da
actividade académica, tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.5.1.  Coñece,  aprecia  e usa  as normas que rexen a cortesía na  comunicación oral
(intervén na  quenda  que  lle  corresponde,  respecta  as  opinións  e  recoñece  e  rexeita  a
linguaxe discriminatoria). CCL CAA CSC

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre
e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. CCL
CSC CSIEE

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica
ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.



LGB1.6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha  pronuncia  galega  correcta,  recoñece  os  erros  de
produción  oral  propia  e  allea  a  partir  da  práctica  habitual  de  autovaliación  e  propón
solucións para melloralas. CCL CAA

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de
pronunciar a lingua galega.  CAA

LGB1.6.2.  Usa  a  variante  dialectal  propia  e  asúmea como a  variedade  habitual  do  seu
contexto. CCL CCEC

B1.7. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico e de interese
para o alumnado que xeren intercambio de opinión.

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta asregras de interacción,
intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. CCL CSC

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates
e coloquios. CCL CSC

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. CAA
LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita

activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. CCL CSC

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou infor-
mais, de forma individual ou en grupo.

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ouinformais
breves. CAA

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando
as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).
CCL
LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. CCL
LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta 
en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. CCL CSC CSIEE
LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL 
LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. CCL CAA
LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 
CAA CCL

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis
culto, sobre temas da vida cotiá ou académica.

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a 
súa opinión. CCL CSC CSIEE CCEC CMCCT
LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. CSC CSIEE
LGB1.9.3.Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario 
e á situación comunicativa. CCL CSC
LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. CCL

B1.10.Coñecer  e  aplicar,  con  axuda  das  TIC,  técnicas  e  estratexias  para  realizar
exposicións orais planificadas.

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes



e incorporalos ás súas producións. CD CAA CSIEE
LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. CD CCL CSC
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

B2.1. Aplicar  técnicas  e  estratexias  que  facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 
CCL CAA
LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais. CCL CAA CM CCT
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu vocabulario. CCL CAA
LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto.
CCL CAA

B2.2. Comprender  e  interpretar  textos  da  vida  cotiá  e  das  relacións  sociais:
convocatorias, actas de reunión, regulamentos.

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos. CCL CSC
LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos
e escollas léxicas) coa tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e regulamentos). 
CCL

B2.3. Comprender  e  interpretar  escritos  propios  dos  medios  de  comunicación  e
distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes.

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, 
crónicas e reportaxes. CCL CSC
LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos 
textos xornalísticos. CCL CSC

B2.4. Comprender  e  interpretar  textos  de  carácter  académico,  especialmente  os
expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de
consulta.

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os 
expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. CCL 
CAA
LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs 
temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. CCL CAA 
CD
LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e 
mapas conceptuais. CCL CAA

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos e
explicativos. 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compóno esquema xerarquizado das ideas de textos 
expositivos e explicativos. CCL CAA
LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do 
emisor. CCL

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros
recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información.



LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de 
internet para obter, organizar e seleccionar información. CCL CAA CD

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto,
para detectar prexuízos e descriminacións.

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. CCL
LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. CCL CSC

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego.
LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. CCL
LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e 
emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. CCL

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais: convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros.

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións 
sociais, segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros.CCL CSC CD

B2.10.Producir,  en  soporte  papel  ou  dixital,  textos  xornalísticos  informativos  e  de
opinión, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes.

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente,
entrevistas, crónicas, reportaxes. CCL CD

B2.11.Producir,  en soporte papel  ou dixital,  textos  expositivos  do ámbito académico:
informes, proxectos sobre tarefas académicas das distintas materias curriculares.

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre 
distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e 
outras fontes de información.  CCL CD
LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas 
bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos, 
etc. CCL CD

B2.12.Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia,  cohesión e con
respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación 
comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. CCL CAA
LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para 
planificar e organizar os seu escritos.  CCL CAA
LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos 
relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. CCL CAA CD
LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e 
do ámbito de uso. CCL CSC
LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión 
interna (conectores e tratamento de formas verbais). CCL
LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática
e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). CCL CAA

B2.13.Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as
producións escritas.



LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os
contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. CCL CD

B2.14.Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da
escritura.

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos 
alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 
CCL CSC CCEC CD
Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía.
LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso 
formal da lingua. CCL CAA

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración
de textos escritos e orais.

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais. CCL CCA
LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas 
coa intención comunicativa e a tipoloxía textual.  CCL CCA

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as posibilidades
de combinación para crear novas palabras.

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. CCL CCA
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. CCL CCA

B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega.

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. CCL CAA

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras
fontes de consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe.

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentessoportes, resolven 
as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. CCL CD

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais.  CCL CAA
B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación.

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.  CCL
B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as

desempeñan.
LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os 
elementos que as desempeñan.CCL CAA CM CCT

B3.9. Recoñecer  en  textos  de  diversa  natureza  e  usar  nas  producións  propias  os
diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión.

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que 
lle achegan cohesión a un texto.CCL

B3.10.Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias
segundo estes parámetros.

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en 
producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 



anteriores.CCL
B3.11.Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e escritos.

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor.CLC CSC

B3.12.Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e  películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen  varias  linguas,  tanto
curriculares  como  outras  presentes  no  centro,  relacionados  cos  Elementos
Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
erelacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora
as competencias que posúe como persoa plurilingüe.CAA CD

B3.13.Reflexionar  sobre  o  sistema  e  as  normas  de  uso  das  linguas,  mediante  a
comparación e transformación de textos,  enunciados e palabras,  e  utilizar estes
coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de
textos.

LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da
palabra,desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción
dos textos traballados en calquera das outras.CCL CAA
Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun  pobo,  apreciar  o  plurilingüismo  como  expresión  da  riqueza  cultural  da
humanidade e coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede
desta comunidade cultural.

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidadedun 
pobo e amósase capaz de explicar a súa postura.CCL CSC
LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á 
realidade galega.CCL
LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura.CCL CSC
LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística.CCL
LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia 
desta na vida social e económica galega. CCL CSC
LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa
(buscadores e enciclopedias).CCL CS CCD

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da
lingua galega.

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia.CCL  CSC
LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas.CCL CSC 
CD MCCT
LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos 
no seu propio discurso.CCL

B4.3. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social
da lingua desde os seus inicios ata 1916.

LGB4.3.1. Coñece as principaisiniciativas normalizadoras da lingua galega.CCL CSC
LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 



galego.CCL
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega.CCL CSC

B4.4. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os
seus inicios ata 1916.CCL
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 
os seus inicios ata 1916.CCL CSC
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916.CCL CSC
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.CCL CSC
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.CCL CSC 
CD

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a
eles.

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a 
súa promoción.CCL CSC

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, recoñecer os trazos da
variedade estándar da lingua galega, valorala como variante unificadora e apreciar
a variante diatópica propia.

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 
contorno.CCL CSC

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego.CCL
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora.CCL CSC
LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 
súa zona.CCL CSC
B4.8. Prexuízos lingüísticos. 
LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 
contorno.CCL CSC
B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar, uso 
normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da variante 
estándar da lingua en situacións de carácter formal.
LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego.CCL
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora.CCL CSC
LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 
súa zona.CCL CSC
Bloque 5. Educación literaria.

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde
as súas orixes na Idade Media ata 1916.



LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916.CCL
LGLB5.1.2. Comprendee explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos.CCL

B5.2. Seleccionar,  ler autonomamente e comentar textos representativos da Literatura
Galega  desde  a  Idade  Media  ata  1916 e  relacionar  o  seu  contido  co  contexto
histórico, cultural e sociolingüístico de cada período.

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura.CCL
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios
e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente.CCL
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.CCL
LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes 
épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s).CL

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos
narrativos,  poéticos,  teatrais  e  ensaísticos  da  Literatura  Galega  desde  a  Idade
Media ata 1916.

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos,teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916.CCLLGL
B5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes.CCL

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos
representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916.

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.CCL

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para
a realización de traballos e cita axeitada destas.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos 
e cita axeitada destas.CCL
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destes.CCL CD

B5.6. (Re)crear  textos  sinxelos  de  intención  literaria  partindo  das  características  dos
traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de
expresión dos sentimentos e xuízos.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula.CCL CCEC
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos.CCL CCEC



Contidos e temporalización.

O curso desenvolverase preferentemente por medio da creación de material didáctico 
dixital, a partir dos recursos fornecidos polo programa EDIXGAL no que se encontran 1º e 
2º neste centro e de moitas outras fontes, incluída a produción propia de materiaisl. Posto 
que se trata dun novo xeito de traballo, tratarase de facer unha distribución ao longo do 
curso similar á do libro que se empregaba o curso anterior e consonte a programación 
curricular vixente.

Malia o anterior, tamén se terá en conta o libro Lingua Galega e Literatura. 3ºESO, de 
Editorial Anaya, e tentarase combinar os seus contidos cos dixitais, de xeito que a cada 
trimestre lle correspondan catro unidades, completando así as 12 unidades con que o libro 
de texto foi configurado:

1º trimestre: unidades 1, 2, 3. 4

2º trimestre: unidades  5, 6. 7, 8

3º trimestre: unidades, 9.10, 11, 12.

Recursos didácticos

 Libro  do  alumnado   de  Anaya para  3º  de  ESO  para  a  área  de Lingua Galega e
Literatura.

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 3.º ESO.  

 A web do IES Illa de Ons. 

 Fotocopias dos apuntamentos elaborados polo profesorado e que constitúen a base
para o traballo sobre os contidos.

 Fotocopias  que  serán  engadidas  ás  anteriores  para  profundizar  en  determinados
aspectos ou para incluír actividades e exercicios sobre o tratado nas primeiras.

 Fotocopias tiradas de xornais, libros ou revistas que serán distribuídas e recollidas
posteriormente. Nelas desenvolveranse aspectos que teñan un carácter trasversal ou
que refiran determinados aspectos relacionados co que se está a tratar na aula.

 Libros  de  lectura  recollidos  nunha  listaxe  específica  para  este  curso  e  que  se
encontran á disposición do alumnado na biblioteca.

 Biblioteca do IES para desenvolver  as técnicas de traballo na procura de información
en fontes tradicionais.

 Mapas do reino de Galiza e das linguas de Europa.

 Gravacións  sonoras   que  recollen  adaptacións  musicais  dos  diferentes  textos
literarios: gravacións do traballo “Literatura con guións de radio”, de Xoán Xosé R.
Rivas, Grupo Universitario de Cámara, Amancio Prada, L.E. Batallán, Os Tamara,
Fuxan os ventos, Astarot, Carlos Núñez, etc.

 Gravacións sonoras contendo cancións galegas (Andrés do Barro, Quempallou,...),
portuguesas  (Fausto,  J.  Afonso,  G.N.R.,…)  e  brasileiras  (J.Gilberto,  Vinicius  de
Morais, C. Veloso,…).



 Para escoitar as gravacións sonoras o departamento conta cun aparello portátil con
CD e casete.

 Gravacións audiovisuais contendo reseñas biográficas dos diferentes autores aos que
se dedicou recentemente o Día das Letras Galegas.

 Gravacións audiovisuais  empregadas como apoio para contextualizar unha época
(Xogrardiario, a serie “Historias de Galicia”, …); documentais gravados na TVG …).

Grao mínimo de consecución para superar a materia

O alumnado será cualificado de acordo cos seguintes mínimos esixibles:
 Comprende e interpreta textos  dos medios de comunicación audiovisual, con 

especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

 Comprende e valora criticamente os textos procedentes da comunicación audiovisual 
coas súas especificidades. 

 Comprende textos orais utilizados no ámbito académico, como presentación de 
tarefas e de instrucións para a súa realización 

 Mostra interese e respecto ante as intervencións orais , sobre todo en exposicións do 
profesorado ou do alumnado valorando que estas teñan unha fonética galega correcta.

 Participa activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a súa
opinión e mostrando respecto cara á dos demais.

 Adopta unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de 
comunicación. 

 Recoñece e corrixe os usos lingüísticos discriminatorios. 

 Valora o diálogo como medio de resolución de conflitos, e as intervencións orais 
respectuosas con quen nos rodea. 

 Expón de forma planificada, clara e ordenada temas de actualidade e interese para o 
alumnado tomadas dos medios de comunicación. 

 É capaz de expresar de forma oral opinións e ideas propias, respectando a quenda de 
palabra así como as opinións dos demais.

 Produce textos coherentes de distinta natureza coa fonética correcta e o léxico 
axeitado, sen interferencias .

 Interésase pola produción de enunciados correctos e non interferidos foneticamente, 
evitando prexuízos .

 Realiza exposicións orais planificadas coa axuda das TIC.
 Comprende e produce textos escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais. 

 Comprende, produce e analiza textos dos medios de comunicación, especialmente 
noticias, reportaxes e crónicas 

 Comprende e produce textos do ámbito académico de tipo instrutivo e expositivo 

 Identifica e utiliza as principais formas de elocución: narración, descrición e diálogo. 

 Detectar o tema nas narracións e aplica con corrección as técnicas de resumo, análise,
subliñado e esquema. 

 Elabora textos escritos de carácter narrativo e descritivo correctos desde o punto de 
vista ortográfico, gramatical e léxico. 



 Realiza unha lectura comprensiva dun texto en voz alta coa dicción, entoación e 
ritmo adecuados aos patróns fonéticos da lingua galega ; coa prosodia adecuada e 
respecto polos 

signos de puntuación. 

 Planifica, revisa e presenta os textos con orde e limpeza, empregando os recursos das 
TIC e outros instrumentos variados.

 Produce, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións 
sociais ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

 Coñece e usa un  léxico un amplo e preciso con incorporación dos campos e da 
fraseoloxía novos.

 Recoñece e usa reflexivamente os nexos e conectores textuais máis comúns e os 
mecanismos de cohesión textual: deíxe espacio-temporal, relación entre os tempos 
verbais, referencia, antonimia, sinonimia e elipse .

 Coñece as clases de palabras: substantivo, adxectivo (xénero, número, 
concordancia),os determinantes (o artigo, o posesivo, o demostrativo...) , o verbo...

 Coñece os paradigmas dos determinantes demostrativos, posesivos e numerais 

 Coñece o paradigma do pronome persoal tónico e átono. 

 Coloca correctamente o pronome átono. 

 Diferencia os usos de TE e de CHE 

 Coñece o paradigma dos verbos regulares, semirregulares e irregulares. 

 Usa con coherencia os distintos  tempos verbais. 

 Recoñece os procedementos de composición e derivación de palabras (prefixos e 
sufixos) e a súa estrutura.

 Coñece e aplica correctamente as normas ortográficas e de puntuación. 

 Evita  as inteferencias co castelán 

 Usa con precisión dicionarios e outras obras de consulta.
 Recoñece o concepto de lingua minorizada e de lingua hexemónica, con valoración 

positiva do plurilingüismo, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.
 Analiza criticamente a situación sociolingüística galega 
 Coñece a orixe e a evolución do galego desde a Idade Media até a actualidade. 
 Diferencia os conceptos de bilingüismo e diglosia e coñece  as principais iniciativas 

normalizadoras da lingua.
 Identifica os prexuízos lingüísticos.
 Coñece e analiza criticamente a  realidade plurilingüe do Estado español.
 Emprega os topónimos e os antropónimos lexislativamente correctos.
 Distingue os distintos rexistros e niveis da lingua, e identifica a variedade estándar 

como variante unificadora.
 Le de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada os textos propostos e comenta 

as 

obras indicadas na programación. 

 Compara e recoñece  textos de diferentes subxéneros literarios.

 Analiza os recursos expresivos de textos de diversos xéneros.



 Elabora traballos aproveitando os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC , 
relacionados coas distintas épocas e períodos da literatura galega ata 1916.

 Crea textos con intención  literaria a partir de modelos. 

 Desenvolve a autonomía lectora. 

 Coñece a literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e identifica as distintas 
épocas e períodos.

LÍNGUA PORTUGUESA 3º  ESO

Introdución

O  Consello  de  Europa  no  seu  documento  Marco  de  Referencia  Europeo  das  Linguas
considera a aprendizaxe das linguas estranxeiras como unha prioridade para os cidadáns e
cidadás de Europa xa que favorecerá a construción dunha Europa pluricultural e plurilingüe
promovendo o coñecemento das distintas linguas e culturas e así  aumentar o respecto por
estas e a interacción entre a cidadanía europea. Deste modo preténdese dar á aprendizaxe de
linguas estranxeiras a súa dimensión de contribución á construción da identidade persoal
libre e responsable do noso alumnado. Esta debe caracterizar, por outra parte, o cidadán
europeo, aberto a  todas as linguas e culturas, aberto aos demais, e capaz de integrar as
informacións que lle chegan a través da variedade de linguas e culturas coas que entra en
contacto.

Ao iniciar esta etapa de educación secundaria obrigatoria, o alumnado entrou en contacto
por primeira vez cunha segunda lingua estranxeira. Trátase pois, neste segundo curso, de
familiarizalo  con  ela  para  a  súa  utilización  en  situacións  de  comunicación  sinxelas  e,
progresivamente,  lograr  un  dominio  comunicativo  suficiente  para  desenvolverse  en
situacións  sinxelas  e  habituais  da  vida  cotiá  e  tamén  noutras  conectadas  coas  súas
motivacións e intereses.

A implantación desta materia faise a partir das seguintes razóns:

• O coñecemento do portugués inflúe na valorización positiva do galego e reforza a
aprendizaxe  do  noso  idioma  contribuíndo  a  purificalo  de  castelanismos.  A
proximidade física do territorio portugués favorece a práctica e o uso da lingua que
se está a estudar nas aulas.

• O dominio da Lingua Portuguesa acrecenta  as saídas  laborais  do noso alumnado
sobre  todo  pola  proximidade  de  Portugal.  Cada  vez  son  máis  as  empresas  ou
particulares de Galicia que traballan en Portugal, ou para o país veciño, e demandan
profesionais  coñecedores do seu idioma. Tamén o Eixo Atlántico e a creación da
Eurorrexión  Galicia-Norte  de  Portugal  contribúen  a  aumentar  as  relacións
institucionais e de todo tipo entre os dous lados fronteirizos. Así, o alumnado galego
é  o  que  mellor  pode  da  UE  para  aprender  portugués  dada  a  súa  proximidade
territorial e lingüística. En pouco tempo pode acadar un nivel óptimo de portugués, o



que o converte, á parte de cuestións sentimentais de agarimo e valorización positiva,
nunha materia atractiva para o alumnado.

• O portugués é lingua de traballo da UE, do Mercosul, da OEA e a Unión Latina entre
outros  organismos  supra-estatais.  Fálano  uns  200  millóns  de  persoas  en  varios
continentes. Estáselle, daquela, a ofertar ao alumnado unha aprendizaxe moi útil para
a súa vida de relación e laboral.

Este é o quinto ano que se imparte a materia de Lingua Portuguesa no IES Illa de Ons, neste
curso en 2º  e 3º de ESO, debido a que se decidiu deixar de ofertar a materia en cursos
sucesivos até que finalicen os grupos que a estiveron cursando o ano anterior en 2º e 3º, polo
que esta programación pode estar aínda sometida a un maior número de modificacións que a
materia de Lingua Galega, cuxo desenvolvemento ten sido contrastado ao longo dos cursos,
incorporándose os modificacións necesarias e acordes  á práctica docente e  ás necesidades
do alumnado.  

Como obxectivo fundamental,  en sintonía coas liñas xerais comúns ao desenvolvemento
pedagóxico de calquera lingua, preténdese que alumnos e alumnas adquiran as destrezas
básicas  de  comprensión  e  expresión  tanto  oral  como  escrita,  dentro  duns  contidos
clasificados e distribuídos de acordo con este nivel elemental.  É imprescindible que o/a
alumno/a mostre unha disposición activa, non só en relación coas demandas directas do
profesor, senón tamén resecto de compañeiros e compañeiras. Para logralo preténdese que o
aprediz/a se involucre nas tarefas e coñeza a súa finalidade. Con este propósito, levaranse a
cabo actividades e tarefas flexibles e dinámicas, que se parezan ao tipo de actividades que
o/a alumno/a tería que levar a cabo na vida real, tendo en conta os obxectivos lingüísticos
perseguidos, do mesmo xeito que a súa integración global no proceso de aprendizaxe. Así,
cunha dificultade gradual, o/a alumno/a entrará en contacto con situacións propias da vida
cotiá e doméstica. As explicacións gramaticais e os exercicios formais serán en este nivel,
unicamente, un complemento e unha axuda para dotar de eficacia a comunicación, e estarán
supeditados á necesidade ou eficacia comunicativa.

Contidos

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

 Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  xeral,  información  esencial,  puntos
principais e detalles relevantes).

 Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de
elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos.

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.

 Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).

 Inferencia do significado probable das palabras ou frases que descoñece.



B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.

B1.3.  Perseveranza  no  logro  da  comprensión  oral,  reescoitando  o  texto  gravado  ou
solicitando repetición ou reformulacións do dito. 

Bloque 2. Produción de textos orais

B2.1. Estratexias de produción: 

-Planificación:

• Identificación  do  contexto,  o  destinatario  e  a  finalidade  da  produción  ou  da
interacción. 

• Adecuación do texto ao destinatario,ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a
estrutura de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos
necesarios para lograr a intención comunicativa.

-Execución:

• Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais, e
a súa estrutura básica. 

• Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e
elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados.

• Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

Reaxuste  da  tarefa  (emprender  unha  versión  máis  modesta  dela)  ou  da  mensaxe  (facer
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos
lingüísticos dispoñibles. 

Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos.

Compensación  das  carencias  lingüísticas  mediante  procedementos  lingüísticos  e
paralingüísticos. 

-Lingüísticos:

• Modificación de palabras de significado parecido. 

• Definición ou paráfrase dun termo ou expresión.

• Petición de axuda ou clarificación.

-Paralingüísticos:

• Sinalación de obxectos,  uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o
significado. 

• Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah,etc.) de valor comunicativo.

• Usar  os  elementos  prosódicos  (pausas,  ritmo  e  entoación)  como  substitutos  dos
marcadores discursivos para indicarlle  á persoa destinataria ou oínte as partes do
discurso que deben ser cointerpretadas.

B2.2.  Rutinas  ou  modelos  de  interacción  básicos  segundo  o  tipo  de  situación  de
comunicación propia da súa idade e do seu nivel escolar.



B2.3. Uso da quenda de palabra con indicadores básicos e máis habituais de que se quere
falar, e de recoñecemento do desexo de falar das demais persoas. 

B2.4. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión: 

• Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e tema. 

• Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica,
selectiva, intensiva ou extensiva) 

• Identificación  do  tipo  textual  (narrativo,  descritivo,  argumentativo  e  explicativo),
adaptando a comprensión a el. 

• Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido
xeral, información esencial e puntos principais).

• Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

• Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de
elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 

• Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión
do contido e da estrutura do texto.

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción

B4.1. Estratexias de produción:

– Planificación:

– Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas co fin de
realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se
quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario
ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.).

– Execución:

– Elaboración dun borrador.

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización  do  texto  en  parágrafos  abordando  en  cada  un  unha  idea  principal,
conformando entre todos o seu significado ou a idea global.

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada
tipo de texto.

– Reaxuste  da  tarefa  (emprender  unha  versión  máis  modesta)  ou  da  mensaxe  (facer
concesións no que realmente lle gustaría expresar),  tras valorar as dificultades e os
recursos dispoñibles.



– Apoio  e  aproveitamento  máximo  dos  coñecementos  previos  (utilizar  linguaxe
"prefabricada", etc.).

– Revisión:

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación.

– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.).

– Reescritura definitiva.

B4.2. Características textuais. Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia,
cohesión e adecuación, propios do seu nivel escolar.

Criterios de avaliación e estándares da aprendizaxe.

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do
texto.

PLEB1.1.  Distingue,  co apoio da imaxe,  as  ideas  principais  e  información relevante  en
presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre
un tema curricular ou unha charla para organizar o traballo en equipo).

B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos emitidos cara a
cara ou por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (información básica
sobre algunha materia do currículo, temas do seu interese ou ocupacionais propios da súa
idade e do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e claridade.

PLEB1.2.  Capta os puntos principais  e os detalles salientables de indicacións,  anuncios,
mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e claro (por exemplo, cambio
de porta de embarque nun aeroporto, información sobre actividades nun campamento de
verán ou no contestador automático dun cine), sempre que as condicións acústicas sexan
boas e o son non estea distorsionado. 

B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en mensaxes e anuncios
públicos  breves,  claros  e  sinxelos,  que  conteñan  instrucións,  indicacións  ou  outra
información, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas
(por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de lecer, de estudos ou de
traballo).

B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes 
en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal,
informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida 
volver escoitar o dito.

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal ou 



informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando o 
tema lle resulte coñecido e o discurso está articulado con claridade, a velocidade media e 
nunha variedade estándar da lingua. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas
que teñen lugar na súa presenza, nas que se describan, narren ou se dean opinións sobre
temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, sempre que poida pedir información.

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións,
puntos de vista  e opinións  sobre asuntos prácticos da vida diaria  e sobre  temas do seu
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora
está disposta a repetir ou reformular o dito.

B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema
en situacións  comunicativas  cara  a cara  en que se  lle  pregunte  sobre  asuntos  básicos  e
coñecidos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que
se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en centros de
estudos  ou  de  traballo)  na  que  participa,  o  que  se  lle  pregunta  sobre  asuntos  persoais,
educativos, ocupacionais ou do seu interese, así como comentarios sinxelos e predicibles
relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do
que se lle dixo. 

B1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de programas de 
televisión, tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, cando os comentarios 
conten cun apoio de imaxes moi redundantes. 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns
ou do seu interese articulados amodo e con claridade (por exemplo, noticias, documentais 
ou entrevistas), cando as imaxes axudan á comprensión.

Bloque 2. Produción de textos orais

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o 
uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos.

 PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua 
estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa erros e teña 
que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito
suficiente  e  comprensible  en  breves  intercambios  en  situacións  habituais  e  cotiás,
interrompendo en ocasións o discurso para procurar expresións, articular palabras menos
frecuentes e reparar a comunicación en situacións menos comúns. 

PLEB2.2.  Interactúa  para  obter  ou  ofrecer  bens  e  servizos  relativos  a  necesidades
inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e
reacciona  adecuadamente  sempre  que  poida  solicitar,  mediante  preguntas  sinxelas  e
directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender.



B2.3.  Interactuar  de  xeito  sinxelo  en  intercambios  claramente  estruturados,  utilizando
fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa
en grande medida da actuación da persoa interlocutora.

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por
exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un
guión sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou
a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas.

B2.4.  Participar  en  conversas  nas  que  se  establece  contacto  social,  intercámbiase
información sobre temas sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos ou suxestións, se
dan instrucións, e se expresan sentimentos, opinións, acordo e desacordo, sempre que de
cando en vez lle repitan ou lle volvan a formular o que din.

PLEB2.4.  Desenvólvese  correctamente  en  xestións  e  transaccións  cotiás,  como  son  as
viaxes,  o  aloxamento,  o  transporte,  as  compras  e  o  lecer,  seguindo normas  de  cortesía
básicas (saúdo e tratamento). 

B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con propósitos 
comunicativos propios da súa idade (invitar, ofrecer axuda, propor, reaccionar perante 
invitacións e propostas), e expresar sentimentos e opinións de forma básica. 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios
técnicos, nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións 
ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta.

B2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista persoal na que dá información, reacciona 
ante comentarios ou expresa ideas sobre cuestións habituais, sempre que poida pedir de 
cando en vez que lle aclaren ou repitan o dito.

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista de 
carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para realizar un curso de verán ou 
integrarse nun grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando 
as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun
texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o
tema,  inferencia  de  significados  polo  contexto,  por  comparación  de  palabras  ou  frases
similares  nas  linguas  que  xa  coñece,  etc.),  para  a  comprensión  do  sentido  xeral,  a
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

PLEB3.1.  Identifica,  con  axuda  da  imaxe,  instrucións  de  funcionamento  e  manexo  de
aparellos  electrónicos  ou  de  máquinas,  así  como  instrucións  para  a  realización  de
actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou
unha zona de lecer).

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes breves que conteñan



información, instrucións e indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións da
vida cotiá.

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou de
internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos
ámbitos persoal, educativo e ocupacional.

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos
nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese
ou salientables para os propios estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e
un léxico básico de uso común e habitual.

PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera soporte, se os
números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan gran parte da mensaxe.

B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas,
obxectos e lugares, se narran acontecementos sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de
referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a materias educativas,
asuntos  ocupacionais  ou  do  seu  interese  (por  exemplo,  sobre  un  tema  curricular,  un
programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as
seccións difíciles.

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus
intereses nos ámbitos propios da súa idade e do seu nivel escolar.

PLEB3.5.  Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si
mesmo/a,  se  describen  persoas,  obxectos  e  lugares,  se  narran  acontecementos  pasados,
presentes e futuros, reais ou imaxinarios,  e se expresan sentimentos, desexos e opinións
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos 
intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes e 
as súas relacións.

PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do
seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de 
idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas re-
lacións e do argumento.

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción

B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara
sobre  temas  cotiáns  ou  de  interese  persoal,  nun  rexistro  formal,  neutro  ou  informal,
utilizando  adecuadamente  os  recursos  básicos  de  cohesión,  as  convencións  ortográficas
básicas  e  os  signos  de  puntuación  máis  comúns,  cun  control  razoable  de  expresións  e
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

B4.2.  Coñecer  e  aplicar  estratexias  adecuadas  para  elaborar  textos  escritos  breves  e  de
estrutura  simple  (por  exemplo,  copiando  formatos,  fórmulas  e  modelos  convencionais



propios de cada tipo de texto).
B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e tem-
poral, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos frecuentes).

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa forma-
ción, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribir-
se a unha publicación dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 

B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, 
cartas persoais, postais, felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á 
vida cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos previos, usando as
fórmulas básicas de saúdo e despedida propias do soporte utilizado, adaptando a 
presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións ben estruturadas e cunha orde 
lóxica.

PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde se fan breves
comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da
vida cotiá e do seu interese.
B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, separación de pala-
bras ao final de liña, etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados ao propósito comunicati-
vo e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas.

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais relacionados con ac-
tividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade, 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social 
(por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información, se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, a participación 
nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans), e se 
expresan opinións de xeito sinxelo.

PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o acento
estranxeiro  ou  se  cometan  erros  de  pronunciación,  sempre  que  non  interrompan  a
comunicación, polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando
en vez.

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a
lingua  estranxeira,  cunha  pronunciación  clara,  aceptable  e  comprensible  dos  esquemas
fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das
persoas interlocutoras, e pide axuda e aclaracións aos compañeiros e ás compañeiras cando
non progresa a comunicación. 



B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información, e como instrumento de
enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.

PLEB5.2.  Aplica  adecuadamente  os  signos  de  puntuación  elementais  e  as  regras
ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para facerse comprensible
case sempre.

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións
habituais propias do nivel.

PLEB5.3.  Utiliza  as  convencións  máis  habituais  propias  da  lingua  estranxeira  no
desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda
de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias,
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar.
B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción do texto oral monolóxico ou dia-
lóxico e escrito, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos 
de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), estruturas sociais, condicións de vida 
(contorno e estrutura social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no
centro docente e nas institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e 
contacto visual)e convencións sociais (costumes e tradicións), actuando coa debida propie-
dade e respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas do 
resto do alumnado, de ser o caso, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.

B5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles
dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, coas diversas culturas do
resto do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas.

PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel para realizar
as funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de uso máis frecuente para o
propósito comunicativo. 

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función ou as funcións
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns e
de  uso  máis  frecuente  na  comunicación  oral  e  escrita,  así  como  os  seus  significados
asociados  (por  exemplo,  estrutura  interrogativa  para  facer  unha  suxestión),  e  patróns
discursivos  de  uso  frecuente  relativos  á  organización  textual  (introdución  do  tema,
desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual). 

PLEB5.6.  Domina  as  estruturas  morfosintácticas  e  discursivas  máis  habituais  para
comprender e expresar en rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións
comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido
noutras linguas para comprender e elaborar textos na lingua meta.

B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas
que coñece, para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha
competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona
ser unha persoa plurilingüe.

PLEB5.7.  Utiliza  un  vocabulario  oral  e  escrito  básico  e  suficiente  para  comprender  e
elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e



utiliza estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais).
B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do 
contexto e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso me-
nos frecuente ou máis específico, e comunicar información, opinións e puntos de vista bre-
ves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos co-
rrentes haxa que adaptar a mensaxe.

 PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo, na propia lingua, 
para un interlocutor próximo real ou simulado que descoñece a lingua estranxeira, coa fina-
lidade de facer o texto comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas, 
amosando respecto perante as diferenzas.

B5.9. Reformular o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo na propia lingua, 
explicándoo a un interlocutor próximo que descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade de
facer o texto comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas.

PLEB5.9.  Participa  en  proxectos  (elaboración de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora
as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
B5.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recen-
sión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando este-
reotipos lingüísticos ou culturais.

Contidos sintáctico-discursivos (Portugués)

•  Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem, e também, e também não); disxun-
ción (ou, ou...ou); oposición/contraste (mas, mesmo assim); causa (porque; por isso; 
como); finalidade (para + Inf.); comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) 
que/ como /quanto; maior / mais pequeno...; superlativo absoluto (-íssimo, -limo); re-
sultado (assim, por isso); condición (se, sem); discurso indirecto (informacións, ofre-
cementos, suxestións e ordes). 

• Relacións temporais (antes, agora, depois; em seguida, logo; enquanto). 

• Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; proforma: p. ex. eu também; 
certamente). 

• Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que 
gentil!); sentenzas e sintagmas exclamativos, p. ex. Puxa, este PC está muito caro! 
Está bom!). 

• Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; nada, nenhum(a), 
ninguém; proforma, p. ex., eu também não, eu tampouco).



• Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas direc-
tas QU- (p. ex., Quem fez o quê? Para que é isso?); interrogativas tags (p. ex., 
Queres ir ao cinema, não queres?); interrogativas eco e duplas). 

• Expresión do tempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito 
composto); presente (presente); futuro (presente do indicativo + Adv.; futuro simples;
haver-de)... 

• Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (estar a + Inf., presente, 
pretérito imperfeito e pretérito perfeito composto do indicativo; futuro simples; 
continuar + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.), p. ex. No verão está calor); 
incoativo (começar a + Inf.); iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; prefixo re-,
p. ex. reler); terminativo (pretérito perfeito simple simples e composto; acabar de + 
Inf.). 

• Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; 
ser possível/permitido + Inf.), intención (pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf., 
pretérito imperfeito gostar de + Inf.), capacidade (é capaz de + Inf.; saber); 
posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; talvez); 
obrigación (imperativo; ter que /de, dever); prohibición (imperativo negativo); 
necesidade (ser preciso / necessário + Inf.). 

• Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos 
contables/incontables/colectivos/ compostos; pronomes (relativos, reflexivos áto- 
nos/tónicos); determinantes); a calidade e o grao (-íssimo, -ílimo; muito raro; 
melhor). 

• Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais); indefinida, 
absoluta (p. ex. to- do(a), maioria, ambos(as), nenhum(a)...) ou relativa (p. ex. muito; 
tão; um pouco); definida (multiplicativos e partitivos). 

• Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia, mo-
vemento, dirección, orixe e acomodación). 

• Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento 
puntual (p. ex., são quinze para as três; em 1999), divisións (p. ex., días, meses; sécu-
lo; estación) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; duración (p. ex., 
de/desde...a; durante); anterioridade (ainda; ontem); posterioridade (depois, logo, pr-
óxima segunda-feira); secuencia (primeiro, depois, finalmente); simultaneidade (ao 
mesmo tempo); frecuencia (p. ex., geralmente; usualmente). 

• Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. 
ex., devagar, pior). 

Lingua Galega e Literatura 4º ESO
Obxectivos da área 



 1. Comprender  e  interpretar  textos  propios  da  comunicación  audiovisual,  con  especial
atención aos de carácter argumentativo e publicitario.

  2. Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos de
carácter expositivo e argumentativo do ámbito educativo.

  3. Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos e aplicando os
coñecementos gramaticais para unha mellor expresión.

  4. Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando as
estratexias necesarias para falar en público, así como as TIC.

  5. Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua
oral como instrumento de relación social.

  6. Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.
  7. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co ámbito laboral,

administrativo, comercial e educativo.
  8. Comprender,  interpretar  e  redactar  (en  papel  ou  en  formato  dixital)  textos

argumentativos, xornalísticos e publicitarios.
  9. Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos discriminatorios.

10. Usar  os  recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas  e  as  TIC  para  obter  información
complementaria.

11. Utilizar  técnicas  e  estratexias  para  producir  textos  escritos  adecuados,  coherentes  e
cohesionados, e valorar a escritura como fonte de enriquecemento persoal.

12. Utilizar  as  TIC  para  mellorar  a  presentación  dos  escritos,  difundir  textos  propios,
coñecer outros alleos e intercambiar opinións.

13. Producir textos propios,  en soporte impreso ou dixital,  tanto da vida cotiá como de
carácter xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión).

14. Utilizar  un  léxico  amplo  e  adecuado,  e  identificar  as  relacións  semánticas  entre  as
palabras.

15. Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais.
16. Recoñecer e usar a fonética do galego.

17. Aplicar  correctamente  as  normas  ortográficas  e  morfolóxicas  do  galego,  e  utilizar
manuais de consulta de maneira eficaz.

18. Identificar a oración como un tipo de enunciado e analizar as relacións sintácticas entre
os elementos que constitúen o predicado.

19. Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a súa adecuación e
os conectores que permiten cohesionar ideas e parágrafos.

20. Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente os textos
argumentativos.

21. Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos dunha 
lingua para  mellorar  no uso doutras  e  participando en proxectos  onde se  usen distintas

linguas.
22. Valorar  as  linguas  como sinal  de  identidade dos  pobos,  apreciar  o  plurilingüismo e

coñecer o ámbito da lusofonía.
23. Describir  e  analizar  a  situación  sociolingüística  de  Galicia,  coñecer  o  proceso  de

normalización e evitar os prexuízos.



24. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 ata
a actualidade.

25. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
26. Recoñecer  e valorar  as  variedades da lingua,  e  identificar  a  estándar  como variante

unificadora.
27. Identificar  os  distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura  galega  desde  1916  ata  a

actualidade.
28. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da

literatura galega desde 1916 ata a actualidade.
29. Elaborar  traballos  individuais  ou  en  grupo,  coa  axuda  das  TIC,  relacionados  coa

literatura galega desde 1916 ata a actualidade.
30. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase.

31.
Contribución da área ao desenvolvemento das competencias

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos 
desta competencia, xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais 
supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun 
método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en 
contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno 
ambiental.
Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 
destacamos os seguintes:

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural 
e as repercusións para a vida futura.

Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 
circundante. 

Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
Comunicación lingüística (CCL)

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito
curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, 
e dado 
que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse
aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade.
Destacamos, pois, os descritores seguintes:

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
• Manter unha actitude favorable cara á lectura.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita

atenta ao interlocutor…
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas 

diversas situacións comunicativas.
Competencia dixital (CD)



A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia 
dixital, tan relevante e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un 
novo modo de comunicación cuxo ámbito haberá que adestrar de maneira sistemática. A 
produción de procesos comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da 
materia é un piar esencial para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e 
alumnas. 
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

• Empregar distintas fontes para a busca de información.
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos.
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas.
• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura 
facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e 
sentimentos sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias, o 
coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce perfecto para adestrar a 
competencia.
Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e 
cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto

pola estética no ámbito cotián.
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia 
favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para 
chegar a consensos, establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das 
normas de 
comunicación, pódese adestrar en Lingua Galega e Literatura esta competencia. Por outra 
parte, a contextualización da comunicación lingüística e literaria propias da área e a 
importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta competencia.
Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 
distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado por unha constitución.

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para a resolución de conflitos. 

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación 
establecidos.

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 



• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 
calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento
de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que 
logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as 
alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan superar 
dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 
Os descritores que priorizaremos son:

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
• Ser constante no traballo, superando as dificultades.
• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.
• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Aprender a aprender (CAA)

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno 
ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de 
aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase especialmente a iso, xa que 
é unha área que favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e 
estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos. 
Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas…

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente...
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos

resultados intermedios.
•   Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

Organización e secuenciación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar

B1.1. Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  dos  medios  de  comunicación
audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo.

B1.2. Comprensión  e  análise  de  textos  publicitarios  dos  medios  de  comunicación
audiovisual.

B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito
educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas).

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa.
B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita  activa,  cunha actitude de interese,  de



cooperación e de respecto.

Falar
B1.6. Participación nas  producións  orais  cunha  fonética  e  prosodia  correcta,  valoración

desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
B1.8. Escoita  crítica  e  reflexiva  que  permite  identificar  prexuízos  e  mensaxes

discriminatorias.
B1.9. Coñecemento  e  uso  progresivamente  autónomo das  estratexias  necesarias  para  a

produción de textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das TIC.
B1.10.Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
B1.11.Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca

dun tema de actualidade.
B1.12.Participación  en  interaccións  orais  sobre  temas  de  interese  persoal  ou  social  ou

asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
B1.13.Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

Ler

B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.
B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito

laboral, administrativo e comercial.
B2.3. Comprensión  e  interpretación  de  textos  relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto

manuais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto
e recursos de temas especializados en Internet.

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos.
B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director,

editorial, columna e artigo de opinión.
B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os

textos publicitarios dos medios de comunicación.
B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios.
B2.8. Uso  autónomo  dos  recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas  e  as  TIC  para  obter

información complementaria.

Escribir

B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e
ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización,
redacción e revisión).

B2.10.Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir
os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.

B2.11.Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes
ao ámbito laboral, administrativo e comercial.

B2.12.Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos xornalísticos de opinión.
B2.13.Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados a



partir da información obtida de distintas fontes.
B2.14.Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social e

enriquecemento persoal.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático.

B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases.
B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.
B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias

(apertura das vogais de grao medio, o n velar ou a entoación).
B3.5. Uso eficaz  dos  dicionarios  e  doutras  fontes  de  consulta,  tanto en papel  como en

soporte electrónico, especialmente sobre cuestión de uso (semántico e sintáctico) e de
normativa.

B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica.
B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos seus

argumentos;  estruturas  sintácticas  e  tipos  de  oración  segundo  a  natureza  do
predicado.

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais  máis comúns,  en
particular os de causa e consecuencia, os de condición e hipótese e os conclusivos, e
mais dos mecanismos de cohesión textual.

B3.10.Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e
progresión temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de textos de acordo con
estes 
parámetros.

B3.11. Identificación  e  explicación  dos  trazos  que  permiten  diferenciar  e  clasificar  os
xéneros textuais, especialmente os argumentativos.

B3.12.Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto.
B3.13.Participación en  proxectos  (elaboración de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,

recensión  de  libros  e  películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen  varias  linguas,  tanto
curriculares como outras presentes no centro docente,  relacionados cos elementos
transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.

B3.14.Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver 
unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo.

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.
B4.4. Situación sociolingüística  de  Galicia.  A presenza  da  lingua  galega  nos  principais

ámbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución.
B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso

de recuperación do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao



seu uso. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal
e colectivo do uso normalizado da lingua galega.

B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1916
ata a actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis
relevantes.

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.
B4.8. Prexuízos lingüísticos.
B4.9. Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as

variedades  xeográficas,  diastráticas  e diafásicas  da  lingua galega e da  función da
lingua estándar. Uso normalizado da variante dialectal propia da zona. Utilización e
valoración da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega
de 1916 ata a actualidade.

B5.2. Selección,  lectura  autónoma  e  comentario  de  obras  representativas  da  literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

B5.3. Lecturas  expresivas  e  comprensivas,  audicións  e  lecturas  dramatizadas  de  textos
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916
ata a actualidade.

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen
textos literarios representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización
de traballos e cita axeitada destes.

B5.6. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos
traballados na aula co fin de desenvolver  o gusto pola escrita  e a capacidade de
expresión dos sentimentos e xuízos.

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as
secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación
audiovisual.
LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias
debates  ou  declaracións,  determina  o  tema  e  recoñece  a  intención
comunicativa do/da falante.CCL CAA 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así
como a idea principal e as secundarias.CCL 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debates
procedentes  dos  medios  de  comunicación  e  recoñece  a  validez  dos
argumentos.CCL CAA 

B1.2. Comprender  e  analizar  textos  expositivos  e  publicitarios,  diferenciar  neles
información, opinión e persuasión.

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e
identifica as estratexias de enfatización.CCL CAA 



LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos
fónicos), no plano morfosintáctico (condensación, concisión e economía)
e no plano léxico-semántico (léxico connotativo,  simbólico e atractivo
para o receptor). CCL CSEIEE 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica)
e o son (diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo
de comunicacións orais.CLL CCEC 

B1.3. Comprender  e  interpretar  textos  orais  expositivos  e  argumentativos  utilizados  no
ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas).

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates,
relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou
resumo. CCL CAA 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos linguu ísticos para manifestarse a favor ou en
contra dunha opinión ou postura.CCL CSC 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais.

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de
calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou
en calquera das variedades dialectais.CCL 

B1.5. Coñecer,  usar  e  valorar  a  adecuación,  a  coherencia,  a  cohesión  e  a  claridade
expositiva, así como normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade
educativa, tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.5.1. Identifica  os  recursos  que  proporcionan  adecuación,  coherencia  e
cohesión ao discurso.CCL 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e
respecta as opinións alleas.CCL CSC 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton,
timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do
corpo),  así  como o autocontrol  das emocións ao falar en público.CCL
CSC CSIEE 

B1.6. Participar  oralmente  cunha  fonética  e  prosodia  correcta,  valorar  esta  pronuncia  e
amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.6.1. 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.CCL CAA

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar
á pronuncia propia da lingua galega.CAA CSC

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade
habitual do seu contexto.CCL CCEC

B1.7. Producir  textos  orais,  en  intervencións  espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación
e  á  intención  comunicativa  desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.CLL CSC 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as
regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome
átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais,  n velar e



fonema fricativo palatal xordo).CCL
LGB1.7.3. Emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas  expresións  propias  do

galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.CCL
LGB1.7.4. Emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas  un  léxico  rico  e

variado.CCL
B1.8. Manifestar  unha  actitude  crítica  e  reflexiva  que  permite  identificar  prexuízos  e

mensaxes discriminatorias.

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias
que proveñen dos medios de comunicación.CCL CCA

LGB1.8.2. Rexeita  argumentadamente  os  usos  linguu ísticos  que  levan  implícitos
prexuízos ou discriminacións.CCL CSC

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de
actualidade, coa axuda das TIC.

LGB1.9.1. Planifica  a  produción oral,  estrutura  o contido,  revisa  os  borradores  e
esquemas.CAA CCL CMCCT 

LGB1.9.2. Presenta  os  contidos  de  forma  clara  e  ordenada  e  con  corrección
gramatical. CCL

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. CCL
LGB1.9.4. Emprega  axeitadamente  os  elementos  prosódicos  e  (entoación  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.CCL CSC CSIEE

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora.CD CAA CCL

B1.10.Aplicar  os  coñecementos  gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da  expresión  oral  e
recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.
LGB1.10.1. Recoñece  erros  (incoherencias,  repeticións,  ambiguu idades,

pobreza  léxica,  erros  fonéticos  e  entoación  inadecuada)  nos  discursos
propios e alleos para evitalos nas súas producións.CCL CAA

B1.11.Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente  e
comenta as contribucións das persoas interlocutoras.CCL CAA

LGB1.11.2. Aplica  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na  comunicación  oral,
respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.CCL CSC

B1.12.Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.
LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria

así  como  noutras  de  estudo  ou  traballo  e  participa  en  conversas
informais.CCL CSC CSIEE CCEC

B1.13.Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais.
LGB1.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento

útil na aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse
como persoa.CCL CAA CSC CSIEE



Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

B2.1. Empregar  estratexias  e  técnicas  que  faciliten  a  lectura  comprensiva  e  crítica  dos
textos.

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos,
cadros, esquemas e mapas conceptuais).CCL CAA

LGB2.1.2. Aplica  os  coñecementos  lingüísticos  propios  (gramaticais  e  léxicos)  e
recursos  alleos  (dicionarios  e  outras  fontes  de  documentación)  para
solucionar problemas de comprensión.CCL

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.CCL
LGB2.1.4. Deduce  información  global  do  texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e

implícitos.CCL
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas

ao seu discurso.CCLCAA

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito
laboral, administrativo e comercial.

LGB2.2.1. Identifica  a intención comunicativa,  o  tema e  os  subtemas de escritos
propios  da vida cotiá  relacionados co ámbito laboral,  administrativo e
comercial. CCL 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a
distintos ámbitos: laboral, administrativo e comercial. CCL CSC

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos
de temas especializados en Internet.

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais  de
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto
e recursos de temas especializados en Internet.CCL CD

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas.CCL

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos.
LGB2.4.1. Identifica  o  tema  e  a  intención  comunicativa  de  textos

argumentativos.CCL
LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados

nun texto. CCL 
B2.5. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: editorial, columna, artigo

de opinión…
LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión.

CCL CSC
LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre

información, opinión e persuasión. CCL CSC
B2.6. Comprender e interpretar as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos

publicitarios dos medios de comunicación.
LGB2.6.1. Comprende  e  interpreta  as  mensaxes  explícitas  e  implícitas  que

transmiten  os  textos  publicitarios  dos  medios  de  comunicación
(anuncios). CCL CSC

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que



proveñen dos medios de comunicación. CCL CSC
B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou
mensaxes discriminatorias. CCL CSC

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de
medios de comunicación, con especial atención á publicidade.CCL CSC

B2.8. Usar  e  seleccionar  materiais  de  consulta  das  bibliotecas  e  doutras  fontes  de
información impresa ou en formato dixital.

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da
consulta de materiais en distintos soportes.CCL CD CSC

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os
coñecementos adquiridos nos seus escritos.CCL CD CAA SC

B2.9. Empregar  estratexias  e  técnicas  axeitadas  para  producir  escritos  adecuados,
coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación,
organización, redacción e revisión).
LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso

(diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). CCL
LGB2.9.2. Utiliza  o  rexistro  adecuado  en  función  da  tipoloxía  textual  e  do  acto

comunicativo. CCL
LGB2.9.3. Ordena  as  ideas  e  estrutura  os  contidos  en  unidades  sintácticas

consecutivas  e  encadeadas  con  conectores  e  outros  elementos  de
cohesión. CCL

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das
ferramentas  lingüísticas  ao  seu  alcance  (correctores,  dicionarios  e
gramáticas) para aplicalas correctamente.CCL 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é correcta
e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de
presentación.CCL CD 

B2.10.Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os
textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do
procesador de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas
no estudo da lingua galega.CCL 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus
escritos,  especialmente  na  presentación  dos  seus  traballos  educativos,
atendendo  a  cada  unha  das  funcionalidades  de  cada  elemento:
encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas,
etc.CCL CD CSC

LGB2.10.3. Usa  as  TIC  como  medio  de  divulgación  de  textos  propios,  de
coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións.CCL CD 

B2.11.Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos propios da
vida cotiá  pertencentes  a  distintos  ámbitos,  tanto  en  formato  papel  como dixital:
laborais, administrativos e comerciais.
LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e

en  soporte  tanto  impreso  como  dixital,  textos  propios  da  vida  cotiá
pertencentes a distintos ámbitos: laboral, administrativo e comercial.CCL



CD CSC
B2.12.Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión.

LGB2.12.1. Crea,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos  xornalísticos  de
opinión.CCL CD CSC

B2.13.Producir, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da
información obtida de distintas fontes.

LGB2.13.1. Elabora,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos  argumentativos,
redactados a  partir  da  información obtida  de  distintas  fontes.CCL CD
CSC

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio
a partir dun tema dado sen documentación previa.CCL CD 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir
nin parafrasear o texto de partida. CCL

B2.14.Valorar  a  escritura  como  un  instrumento  moi  útil  na  aprendizaxe,  nas  relacións
sociais e no desenvolvemento do individuo.
LGB2.14.1. Identifica  e  describe  os  valores  da  escritura  non só como unha

ferramenta  para  organizar  os  pensamentos  senón  tamén  como  un
instrumento  para  relacionarse  cos  demais  e  enriquecerse  como
persoa.CCL CSC CCEC

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecer  e  explicar  os  valores  de  léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais, así como da fraseoloxía.
LGB3.1.1. Recoñece,  explica  e  usa  un  léxico  amplo  e  preciso  de  diferentes

categorías gramaticais.. CCL CAA
LGB3.1.2. Recoñece,  explica e usa  fraseoloxía  diversa da  lingua galega nas súas

producións orais e escritas.. CCL CAA
B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua

galega.
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da

lingua galega e distingue os diversos tipos.. CCL CAA
B3.3. Recoñecer  e  explicar  os  procedementos  de  creación  de  palabras,  os  valores  dos

morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar
a súa procedencia grega ou latina.

LGB3.3.1. Recoñece  e  explica  os  procedementos  de  creación  de  palabras..  CCL
CAA

LGB3.3.2. Crea  palabras  novas  utilizando  os  procedementos  de  creación  léxica..
CCL CAA

LGB3.3.3. Recoñece  os  valores  de  prefixos  e  sufixos  e  as  súas  posibilidades
combinatorias para crear novas palabras.CCL 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no
uso

da lingua galega.CCL 
B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.



LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial
atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar.CCL CAA

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en
soporte electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e
para enriquecer o propio vocabulario.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel

como  en  soporte  electrónico,  especialmente  sobre  cuestións  de  uso
(semántico  e  sintáctico)  e  de  normativa,  para  resolver  dúbidas  e  para
progresar  na  aprendizaxe  autónoma  e  para  ampliar  o  seu
vocabulario.CCL CD

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas  da lingua

galega nos discursos orais e escritos.CCL CAA
LGB3.6.2. Recoñece  o  valor  funcional  e  social  das  normas  ortográficas  e

morfolóxicas da lingua galega.CCL 
B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.

LGB3.7.1. Analiza  e  usa  correctamente  a  puntuación,  de  acordo  coa  cohesión
sintáctica.CCL 

B3.8. Recoñecer  e  usar  enunciados  e  oracións,  identificando  as  principais  regras  de
combinación impostas polos verbos.

LGB3.8.1. Recoñece  enunciados  e  identifica  a  palabra  nuclear  que  o  organiza
sintáctica e semanticamente.CCL CAA

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus
complementos.CCL CMCCT

LGB3.8.3. Respecta  a  orde  correcta  dos  elementos  da  estrutura  sintáctica
galega.CCL CMCCT

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado.CCL CMCCT
LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. CCL

B3.9. Recoñecer,  explicar  e  usar  os  nexos  textuais  de  causa,  consecuencia,  condición,
hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión
interna.
LGB3.9.1. Recoñece,  explica  e  usa  os  nexos  textuais  de  causa,  consecuencia,

condición,  hipótese  e  os  conclusivos,  así  como  os  mecanismos
gramaticais e léxicos de cohesión interna. CCL

B3.10.Identifica  adecuadamente  en  textos  alleos  e  propios  a  estrutura,  a  construción  e
xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de
acordo con estes parámetros.
LGB3.10.1. Identifica  a estrutura  do texto,  en construcións  propias  e alleas.

CCL CAA 
LGB3.10.2. Xustifica  argumentadamente  a  división  en  parágrafos  de  textos

propios e alleos. CCL CAA 
LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. CCL 
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e

empregando os mecanismos de progresión temática. CCL 

B3.11. Identificar  e  explicar  os  trazos  que  permiten  diferenciar  e  clasificar  os  xéneros



textuais, especialmente os argumentativos.
LGB.11.1. Identifica  e describe a estrutura e  os  trazos lingüísticos dos diferentes

xéneros  textuais,  especialmente  nos  argumentativos,  e  aplícaos  nas
producións propias.CCL

LGB3.11.2. Recoñece  nun  texto,  e  emprega  nas  producións  propias,  os
distintos  procedementos  lingüísticos  para  a  expresión  da
subxectividade.CCL

B3.12.Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e
elaborar producións propias cunha adecuación apropiada.
LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do

tema e do xénero textual. CCL CAA
LGB3.12.2. Elabora  producións  lingüísticas  cunha  adecuación  apropiada  ao

contexto, ao tema e ao xénero textual. CCL 
B3.13.Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,

recensión  de  libros  e  películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen  varias  linguas,  tanto
curriculares como outras presentes no centro docente,  relacionados cos elementos
transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
LGB3.13.1. Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais,
evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que
posúe como persoa plurilingüe. CCL CAA

B3.14.Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación
e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para
solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos.
LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual,

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para
mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera
das outras. CCL CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e
coñecer e describir o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.
LGB4.1.1. Valora  a  lingua  como  medio  de  relación  interpersoal  e  de  sinal  de

identidade  dun  pobo  e  argumenta  fundamentadamente  e  cun  discurso
propio a súa postura.CCL 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión
da riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa
postura.CCL CCEC

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe
describir a súa importancia dentro das linguas do mundo no século  XXI.
CCL CSC

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en portugués
(buscadores, enciclopedias e portais de noticias).CCL CSC CD

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da
lingua  galega  nos  principais  ámbitos  e  contextos  sociais  e  privados  así  como ás



tendencias de evolución.
LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia

lingüística.CCL CSC
LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolinguu ísticos a situación galega 
actual.

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que
incorpora os seus coñecementos sociolingüísticos.CCL CSC CD

LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía
apropiada.CCL CSC

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación
sociolingüística actual.CCL CSC

B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos positivos cara
ao seu uso asumindo a importancia da contribución individual no desenvolvemento
da lingua galega.
LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente

a necesidade de continuar con este proceso na lingua galega.. CCL  CSC
LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada

fenómeno.. CCL  CSC
LGB4.3.3. Analiza  a  súa  propia  práctica  linguu ística  e  valora  a  importancia  de

contribuír  individual  e  socialmente  á  normalización da  lingua  galega..
CCL  CSC

LGB.4.3.4.Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa
importancia.. CCL  CSC

B4.4. Recoñecer  os  principais  elementos  de  evolución  da  lingua  galega,  así  como
identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social,
e sinalar as distintas etapas desde 1916.
LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde

1916 ata a actualidade.CCL 
LGB4.4.2. Recoñece  os  acontecementos  relevantes  da  historia  social  da  lingua

galega  desde  1916  e  elabora  textos  expositivos  sobre  as  diferentes
etapas.CCL CCEC

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua
galega desde 1916.CCL CCEC

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da
lingua galega desde 1916.CCL CCEC

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC,
relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916.CCL CCEC
CD

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España.
LGB4.5.1. Describe  a  situación  sociolingüística  e  legal  das  linguas  de  España  e

analiza  criticamente  textos  (literarios  e  xornalísticos),  gráficos  ou
documentos audiovisuais que traten sobre a situación sociolingüística do
Estado español.CCL CD

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.
LGB4.6.1. Sinala  os  prexuízos  lingüísticos  atribuíbles  a  calquera  lingua  e

especialmente  á  galega  e  rebáteos  cunha  argumentación  axeitada.CCL
CSC



LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso
de os ter, e rebáteos argumentadamente.CCL CSC

B4.7. Recoñecer  e  valorar  os  principais  fenómenos  que  caracterizan  as  variedades
xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar.
LGB4.7.1. Recoñece  os  principais  fenómenos  que  caracterizan  as  variedades

xeográficas da lingua galega.CCL CSC
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. CCL
LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. CCL
LGB4.7.4. Valora  as  variedades  xeográficas  da  lingua  galega  como  símbolo  de

riqueza  linguu ística  e  cultural  e  rexeita  fundamentadamente  calquera
prexuízo sobre a variación diatópica.CCL CSC 

LGB4.7.5. Recoñece  as  variedades  diastráticas  e  diafásicas  da  lingua  galega  e
describe o influxo da situación sociolingüística nelas.

CCL CSC 
Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Identificar e  comprender os  distintos  períodos e xeracións da literatura  galega de
1916 ata a actualidade.
LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de

1916 ata a actualidade.CCL
LGLB5.1.2. Comprende  e  explica  razoadamente  os  distintos  períodos  da

literatura galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais
trazos característicos.CCL

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura galega
de 1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico de cada período.
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados,  obras representativas da

literatura galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura.CCL
LGLB5.2.2. Le  autonomamente  obras  ou  textos  representativos  da  literatura

galega de 1916 ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus
trazos  característicos  definitorios  e  relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolinguu ístico  do  período  da  literatura  galega
correspondente.CCL

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da literatura
galega desde 1916  ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos
definitorios  e  relaciónaos  co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolinguu ístico do período da literatura galega correspondente.CCL

LGLB5.2.4. Compara  textos  literarios  dun  mesmo  período  ou  de  diferentes
períodos atendendo aos  seus  principais  contidos,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico,
cultural e sociolingüístico do período ou períodos.CCL

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente,  facer audicións e ler dramatizadamente textos
narrativos,  poéticos,  teatrais  e  ensaísticos  da  literatura  galega  de  1916  ata  a
actualidade.
LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva ou dramatizadamente textos narrativos,

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916
ata a actualidade.CCL



LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a
actualidade e  escribe/debate,  argumentadamente,  sobre  os  seus  valores
literarios.CCL

B5.4. Elaborar traballos individuais ou en grupo nos que se describan e analicen textos
representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
LGLB5.4.1. Elabora  traballos  individual  ou  colectivamente  nos  que  se

describen e analizan textos representativos da literatura galega de 1916
ata a actualidade.CCL

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destes.
LGLB5.5.1. Consulta  fontes  de  información  variadas  para  a  realización  de

traballos e cita axeitada destas.CCL
LGLB5.5.2. Emprego  de  diferentes  recursos  das  TIC  para  a  realización  de

traballos e cita axeitada destes.CCL CD
B5.6. Crear  ou  recrear  textos  de  intención  literaria  partindo  das  características  dos

traballados na aula co fin de desenvolver  o gusto pola escrita  e a capacidade de
expresión dos sentimentos e xuízos.

LGLB5.6.1. Crea  ou  recrea  textos  de  intención  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula.CCL CCEC

LGLB5.6.2. Desenvolve  o  gusto  pola  escrita  como  instrumento  de
comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos.CCL
CCEC

Temporalización e contidos

O curso desenvolverase a partir do libro de texto de Santillana para 4º de ESO de língua 
galega e literatura.  Tratarase de facer unha distribución ao longo do curso das 12 unidades 
do libro de texto, que serven como referencia, correspondendo catro unidades a cada 
trimestre, de xeito que a distribución ao longo do curso será como segue:

1º trimestre: unidades 1, 2, 3. 4

2º trimestre: unidades  5, 6. 7, 8

 3º trimestre: unidades  9, 10,11, 12.

Recursos didácticos

 Libro do alumnado   de Santillana para 4º de ESO para a  área de Lingua Galega e
Literatura.

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 4.º ESO.  

 A web do IES Illa de Ons. 

 Fotocopias dos apuntamentos elaborados polo profesorado e que constitúen a base
para o traballo sobre os contidos.

 Fotocopias  que  serán  engadidas  ás  anteriores  para  profundizar  en  determinados



aspectos ou para incluír actividades e exercicios sobre o tratado nas primeiras.

 Fotocopias tiradas de xornais, libros ou revistas que serán distribuídas e recollidas
posteriormente. Nelas desenvolveranse aspectos que teñan un carácter trasversal ou
que refiran determinados aspectos relacionados co que se está a tratar na aula.

 Libros  de  lectura  recollidos  nunha  listaxe  específica  para  este  curso  e  que  se
encontran á disposición do alumnado na biblioteca.

 Biblioteca do IES para desenvolver  as técnicas de traballo na procura de información
en fontes tradicionais.

 Mapas do reino de Galiza e das linguas de Europa.

 Gravacións  sonoras   que  recollen  adaptacións  musicais  dos  diferentes  textos
literarios: gravacións do traballo “Literatura con guións de radio”, de Xoán Xosé R.
Rivas, Grupo Universitario de Cámara, Amancio Prada, L.E. Batallán, Os Tamara,
Fuxan os ventos, Astarot, Carlos Núñez, etc.

 Gravacións sonoras contendo cancións galegas (Andrés do Barro, Quempallou,...),
portuguesas  (Fausto,  J.  Afonso,  G.N.R.,…)  e  brasileiras  (J.Gilberto,  Vinicius  de
Morais, C. Veloso,…).

 Para escoitar as gravacións sonoras o departamento conta cun aparello portátil con
CD e casete.

 Gravacións audiovisuais contendo reseñas biográficas dos diferentes autores aos que
se dedicou recentemente o Día das Letras Galegas.

 Gravacións audiovisuais  empregadas como apoio para contextualizar unha época
(Xogrardiario, a serie “Historias de Galicia”, …); documentais gravados na TVG …).

Grao mínimo de consecución para superar a materia

• Comprende, interpreta e valora  textos orais e audiovisuais de natureza diversa.
• Comprende,  interpreta  e  valora  textos  expositivos  e  argumentativos  sobre  temas

diversos.
• Desenvolve habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación

e de respecto.
• Produce, planifica e executa textos orais adecuados á situación comunicativa, con

coherencia, cohesión, corrección e coa axuda das TIC, así como de elementos non
verbais e con control das emocións  no intre de falar en público.

• Presenta oralmente textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de
divulgación científica e cultural.

• Produce  discursos  orais,  en  intervencións  espontáneas,  adecuados  á  situación e  á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

• Participa  activamente  e de  maneira  argumentada en debates  nos  que se  expresen
opinións acerca dun tema de actualidade.

•  Aplica  os  coñecementos  gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da  expresión  oral  e
recoñece en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.

• Participa  nas  producións  orais  cunha  fonética  e  prosodia  correctas,  valora  esta
pronuncia e amosa actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

• Aplica estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para



comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.
• Planifica  e  produce  textos  adecuados,  coherentes  e  ben  cohesionados,  axustados

ademais ás normas gramaticais e ben presentados.
• Comprende, produce e sintetiza textos expositivos e argumentativos do ámbito 

educativo e de divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e 
enciclopedias).

•  Comprende, produce e valora os textos procedentes dos medios de comunicación 
social tanto os publicitarios como os periodísticos, de carácter informativo e de 
opinión.

• Analiza os textos descritivos, expositivos, narrativos, argumentativos e dialogados 
tendo en conta a intención comunicativa, estrutura formal e de contido e 
características lingüísticas.

• Busca e selecciona  información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais, 
organízaa e revísaa cos recursos que ofrecen as TIC.

• Entende os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, 
lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas lingüísticas.

• Coñece os diferentes rexistros lingüísticos e os factores que inciden no uso da lingua 
en distintos ámbitos e valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado en relación
coa situación comunicativa.

• Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de
corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

• Caracteriza morfolóxica, semántica e sintacticamente o substantivo e o adxectivo.
• Recoñece a tipoloxía dos determinantes (artigos, demostrativos, posesivos, 

interrogativos, exclamativos, cuantificadores e identificadores) e pronomes.
• Recoñece, describe e usa correctamente os verbos e as perífrases verbais.
• Recoñece, usa e explica os conectores textuais.
• Coñece e clasifica o adverbio e as locucións adverbiais.
• Participa en proxectos nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que
se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.

• Identifica e vai utilizando progresivamente os coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

• Distingue e valora as funcións sociais da lingua
•  Describe e valora a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península 

Ibérica.
• Coñece o concepro de lusofonía e valora a proximidade do galego co portugués.
• Entende conceptos básicos das situacións de linguas  en contacto: multilingüismo e 

plurilingüismo. lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico, diglosia e
ecolingüismo.

• Describe a formación da lingua galega e a situación lingüística da Península antes e 
despois da romanización.

• Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e identifica as familias
léxicas irregulares.

• Describe a historia da lingua na Idade Media, as características lingüísticas, o 
contexto histórico e cultural e situación sociolingüística.

• Describe a historia da lingua dos séculos XVI, XVII e XVIII en relación co contexto 
histórico e cultural, a situación sociolingüística e as características lingüísticas.

• Describe a historia da lingua dos séculos XIX ata 1916 en relación co contexto 



histórico e cultural, a situación sociolingüística e as características lingüísticas.
• Define "literatura" e "texto literario", distingue os diferentes xéneros e analiza os 

seus principais recursos formais.
• Describe a cronoloxía xeral da historia da literatura galega.
• Comprende o termo "literatura galega de tradición oral" e as súas principais 

concrecións xenéricas.
• Identifica e describe a literatura medieval  recoñecendo as súas características 

principais e analizando textos representativos da lírica profana (cantiga de amor, de 
amigo e de escarnio), da lírica relixiosa (Cantigas de Santa María) e da prosa 
medieval.

• Le, analiza e comenta textos significativos da literatura medieval, identificando as 
súas características temáticas e formais e relacionándoos co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais co xénero ao que pertencen.

•  Identifica, analiza e describe a literatura dos séculos XVI, XVII e XVIII 
contextualizando e analizando as principais obras e autores/as.

• Le, analiza e comenta textos significativos da literatura do galego medio, 
identificando as súas características temáticas e formais e poñéndoos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

• Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento en relación coa 
contextualización sociohistórica e sociolingüística e analiza  obras dos/as autores/ as 
principais deste período.

•  Le,  analiza  e  comenta  textos  significativos  dos/das  principais  autores/as  do
Prerrexurdimento, do Rexurdimento pleno e dos comezos do século XX ata 1916,
identificando as súas características temáticas e formais e relacionándoos co contexto
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertence. 

2.Criterios de cualificación e promoción

1º e 2º ESO de LgeL

Os elementos de avaliación que se utilizarán  para valorar o grao de consecución destes es-
tándares de aprendizaxe así como as competencias clave serán os seguintes: 
a) Exames :

Realizaranse  un ou dous exames escritos exames escritos sobre a materia estudada en cada
avaliación. Estes serán puntuados de 0 a 10 e neles avaliarase tanto a forma (expresión, cla-
ridade,  limpeza, ortografía,  tiles,  puntuación e corrección léxica e sintáctica, coherencia,
cohesión, emprego de conectores, estrutura...) como o contido (teoría  e práctica da lingua,
da literatura e da sociolingüística traballadas no trimestre). Os erros no apartado da forma
(desorde, suciedade, faltas de ortografía, léxico incorrecto, mala puntuación, corrección lé-
xica e sintáctica, coherencia, cohesión, emprego de conectores, estrutura...) penalizaranse
cunha redución máxima de 2 puntos por exame. Cada erro na acentuación restará 0´05 pun-
tos, mentres que o resto dos erros ortográficos, de puntuación e relativos ás propiedades tex-
tuais, restarán 0´1 puntos.A nota final do exame será a obtida no apartado do contido menos
a nota de penalización por erros, de os haber. 



A media entre os exames  suporá o 70% da nota final de cada trimestre .
A conduta fraudulenta na realización dun exame (substitución do exame por outro xa ela-
borado, copiar dos e das compañeiras, consulta de libros ou apuntamentos, utilización de
aparellos electrónicos…) penalizarase segundo o indicado no NOF.
Dado que a data para a realización dos exames escritos se concerta con suficiente antelación
á realización destes, esta non se modificará salvo circunstancias especiais. Tampouco se ad-
mitirán xustificantes de falta de asistencia a exames que non sexan oficiais (consulta ou in-
forme médico, xudicial ou similares).
b) Traballo dentro e fóra da aula: 

O esforzo é imprescindíbel se queremos conseguir calquera meta e debemos fomentar esta
idea entre o alumnado; por iso hai que facer os exercicios de reforzo ou calquera outro tra-
ballo que sexa indicado pola profesora, tanto dentro como fóra da aula. 

Este apartado suporá o 20 % da nota da avaliación  e será o resultado da media entre: 

 Unha exposición oral. Será a proba de expresión oral e cualificarase de 1 a 10.

 Cada unha das redaccións, comentarios ou actividades de tipo lingüístico ou literario en-
cargadas para a casa.

 Unha nota xeral que valore a realización das tarefas ou deberes diarios encargados para a
casa.

c)Libros de lectura: 

O alumnado realizará unha proba escrita sobre o libro de lectura correspondente a cada ava-
liación. Lerase un libro en cada trimestre (por norma xeral poderase escoller entre os dunha
listaxe aberta). A comprensión desta lectura avaliarase mediante un exame escrito  ou un
exame oral.

Esta será a proba de comprensión lectora e de expresión escrita da avaliación e, debido á súa
importancia, suporá até o 10% da nota.  Para superarala deberá demostrarse, como míni-
mo, a lectura do libro en cuestión. 

Ademais desta proba, sempre que se considere preciso e con anterioridade á súa realización,
o alumnado deberá elaborar un pequeno traballo de comprensión e investigación ao tempo
que vai lendo o libro. Este traballo será entregado no prazo establecido e valorarase xunto
co control de lectura.

O/a alumno-a que queira, poderá escoller outras obras literarias ademais da obrigatoria, das
que será examinado-a e que sumarán ata 0´5 puntos na nota media do trimestre. 

d) Actitude: 

Unha actitude lingüística positiva cara á aprendizaxe é un dos elementos fundamentais na
adquisición de coñecementos lingüísticos. No espazo da aula o ideal é que non haxa “ruí-
dos” que interfiran na comunicación e que o ambiente sexa cómodo e agradábel. Valórase:
 O emprego do galego na aula.

 Traeranse á clase o libro de texto, o caderno/carpeta, o dicionario ou calquera outro ma-
terial necesario, segundo as necesidades do grupo. O caderno debe ter o nome da alumna
ou alumno, o seu curso e número; as follas estarán numeradas e non debe faltar nin-
gunha. No caso de ir arquivando os traballos en follas soltas, estas tamén deberán estar
numeradas e ordenadas. Cando a docente recolla este material debe estar ao día con lim-



peza e orde. 
 A actitude do alumno ou alumna tanto en relación coa aula, compañeiros e profesor/a,

como cara á materia de Lingua galega e literatura, será valorada na cualificación global.
Inclúese neste apartado o feito de acudir ás clases co material correspondente (libro, ca-
derno, bolígrafo, fotocopias, etc), polo que non traer o material será cualificado negati-
vamente.

Todos estes aspectos valoraranse en cada un dos outros apartados.

e) Nota final: 

 En cada avaliación: 

-Será a nota media resultante do exposto nos apartados anteriores: Exames (70
% ) (media aritmética entre os exames de cada trimestre )+ Traballo dentro e fóra
da aula (20 %) + lectura (10%) + lecturas voluntarias, de habelas = nota final. 

 Na convocatoria ordinaria final do mes de xuño: A cualificación final do curso co-
rresponderase coa media dos resultados obtidos en cada avaliación.  Para conseguir a pro-
moción coa media das avaliacións deberase obter unha media de 5 entre todas e elas, tendo
en conta que para calcular esa media a cualificación de cada unha das avaliacións  debe su-
perar ou igualar o 5.
Non se realizarán exames de recuperación da materia ao longo do curso.
 Na convocatoria extraordinaria do mes de setembro: será o resultado do exame
escrito e, segundo cada circunstancia, incluso oral,  que realizará o alumnado que non teña
superado a convocatoria anterior. A nota final sería a resultante da suma entre ambas as pro-
bas.
Tamén se poderá realizar un control das lecturas  do curso non superadas ou   actividades
para  facer no verán, que suporían , de realizarse, o 10% da cualificación .   
 3º e 4º de LGeL e 2º e 3º de Portugués

Os elementos de avaliación que se utilizarán  para valorar o grao de consecución destes es-
tándares de aprendizaxe así como as competencias clave serán os seguintes: 
a) Exames e recuperacións: 

Realizaranse un ou dous exames escritos sobre a materia estudada en cada avaliación que
serán puntuados de 0 a 10 e neles avaliarase tanto a forma (expresión, claridade, limpeza,
ortografía, acentos, puntuación e corrección léxica e sintáctica, coherencia, cohesión, em-
prego de conectores, estrutura...) como o contido (teoría  e práctica da lingua, da literatura e
da sociolingüística correspondentes ao trimestre). Os erros no apartado da forma (desorde,
suciedade, faltas de ortografía, léxico incorrecto, mala puntuación, corrección léxica e sin-
táctica, coherencia, cohesión, emprego de conectores, estrutura...) penalizaranse cunha redu-
ción máxima de 2 puntos por exame. Cada erro na acentuación restará 0´05 puntos, mentres
que o resto dos erros ortográficos, de puntuación e relativos ás propiedades textuais, restarán
0´1 puntos. A nota final do exame será a obtida no apartado do contido menos a nota de pe-
nalización por erros, de os haber. 

A media entre os exames farase cando a puntuación destes sexa, como mínimo, un 5 e su-



porá o 70% da nota final de cada trimestre.

Calquera estudante que non superase ningún dos tres trimestres deberá presentarse na con-
vocatoria de setembro.

A conduta fraudulenta na realización dun exame (substitución do exame por outro xa ela-
borado, copiar dos e das compañeiras, consulta de libros ou apuntamentos, utilización de
aparellos electrónicos…) penalizarase segundo o indicado no NOF.
Non se realizarán exames de recuperación da materia ao longo do curso.
A data para a realización dos exames escritos non se modificará agás en circunstancias ex-
cepcionais. Non se admitirán xustificantes de falta de asistencia a exames que non sexan ofi-
ciais (consulta ou informe médico, xudicial ou similares).

b) Traballo dentro e fóra da aula: 

Este apartado suporá o 30 % da nota da avaliación e poderá incluír os seguintes aspectos:

Unha exposición oral. 

Cada unha das redaccións, comentarios ou actividades de tipo lingüístico ou literario encar-
gadas para a casa ou con carácter voluntario.

A realización correcta de actividades dentro da aula e a participación na mesma, o emprego
do galego na aula ou a propia asistencia á aula co material necesario (caderno, bolígrafo,
apuntamentos, libro...) serán valorados positivamente. Os comportamentos disruptivos
serán penalizados, neste apartado, cunha cualificación negativa.

A lectura dun libro en cada trimestre escollido dunha listaxe aberta. A comprensión desta
lectura avaliarase mediante un exame oral.  No caso de se leren máis libros, o procede-
mento de avaliación será o mesmo e incrementarase a cualificación no mesmo apartado.

c) Nota final: 

En cada avaliación: será a nota media resultante do exposto nos apartados: Nota media dos
exames (70 % ) + Traballo dentro e fóra da aula (30 %)  = nota final.

É necesario, para aprobar a materia, ter unha cualificación mínima de 5 en todos os exames
correspondentes a cada avaliación.

Na convocatoria ordinaria final do mes de xuño: será a nota media resultante das notas das
tres avaliacións. O aprobado conseguirase sempre que a nota de cada unha delas sexa, como
mínimo, de 5 puntos.

Na convocatoria extraordinaria do mes de setembro: será o resultado do exame escrito que
realizará o alumnado que non teña superado a convocatoria anterior, este exame representa-
rá o 70% da nota final. Debido á incerteza derivada do COVID 19, indicaranse unha serie de
actividades a realizar durante o período vacacional para seren entregadas en setembro e re-
presentarán un 30% da nota final. 
 
d) Publicidade destes criterios: O profesor explicará polo miúdo os criterios de avaliación na
aula a cada grupo nos primeiros días do curso.

e) As programacións para os catro cursos de ESO poderán ser  modificadas en función das 



necesidades específicas que presente cada grupo en particular, podendo alterarse tanto os 
contidos como a secuenciación de acordo con criterios pedagóxicos.

3.Procedementos e instrumentos de avaliación

A avaliación debe ir enfocada a mellorar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. Para
iso, é necesario diversificar as ferramentas e programar tempos e espazos na aula destinados
á avaliación dos procesos de aprendizaxe.

Rexistramos aquí algunhas ferramentas para a avaliación de desempeños competenciais, 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe cos que se obterán as diversas evidencias
de aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para 
rexistralas, realizaremos, ao longo das distintas unidades didácticas,  a recollida de probas 
que mostren o nivel de consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do 
curso:

1.  Rúbrica de avaliación de textos escritos.
2.  Escala de autoavaliación do comentario da lectura.
3.  Rúbrica de avaliación de aplicación das normas ortográficas.
4.  Rúbrica para avaliar a expresión oral.
5.  Rexistro de autoavaliación dos conceptos gramaticais.
6.  Autoavaliación das aprendizaxes de vocabulario.
7.  Autoavaliación de aprendizaxes en literatura.
8.  Rúbrica de comentario de textos.
9.  Diana de autoavaliación do obradoiro de literatura.
10.  Rexistro de análise dos textos.
11.  Autoavaliación da lectura de textos literarios.

As evidencias que podemos recoller na área de Lingua Galega e Literatura poden 
obterse a partir de:

 Actividades do libro,  recursos dixitais ou fotocopiables que traballen explicitamente 
sobre os estándares definidos na unidade.
 Textos creados polo alumnado e autocorrixidos despois da revisión do profesorado.
 Mapas conceptuais, esquemas e resumos elaborados polo alumnado.
 Documentos en material multimedia realizados polo alumnado.
 Presentacións orais ante a clase.
 Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.
 Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.


