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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 O IES Indalecio Pérez Tizón está situado na vila de Tui, Pontevedra. A 

imensa maioría do alumnado procede dos colexios adscritos a este Centro: CEP 

Guillarei, CEP de Rebordáns e o CEP de Caldelas. Aínda así, tamén recibe 

alumnado doutros colexios  desta vila, sobre todo na Ensinanza postobrigatoria 

(Bacharelatos e Ciclos Formativos). A procedencia maioritaria, daquela, é de 

zona rural das parroquias antes nomeadas, así como Ribadelouro, Paramos ou 

Baldráns.  

As ensinanzas que se imparten son as seguintes: 

►Réxime Xeral: 

 

- Bacharelato Tecnolóxico: 1º e 2º curso 

- Bacharelato de Ciencias Sociais e Humanidades: 1º e 2º curso 

- ESO: 1º, 2º, 3º e 4º curso 

- Ciclos formativos de grao medio: “Comercio” e “Equipos e Instalación 

Electrotécnicas” 

- Ciclo formativo de grao superior: “Xestión Comercial e Mercadotecnia” 

►Réxime Adultos: 

 

- Nivel II: Preparación para a obtención do título de Graduado en Educación 

Secundaria. 

- Nivel III: Obtención do título de graduado en Educación Secundaria. 

- O número de alumnos do Centro por ensinanzas e grupos na ESO e 

bacharelato é o seguinte: 

-  

 A B C D 

1º ESO 18 18 17  

2º ESO 19 19 19  

3º ESO 21 20 12 PDC 8 

4º ESO 24 25 9  

-  
-  
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 A B 

1ºBACHARELATO 16 15 

2º BACHARELATO 18 18 

-  

FP BÁSICA I II 

 10 6 

-  
 

 

No curso académico 2022-23, o Departamento de Lingua Galega e Literatura 

está constituído por cinco profesores e profesoras que impartirán os seguintes 

niveis: 3 grupos de 1º de ESO e un de Agrupamento, impartido por un profesor 

de Francés, cun total de 12 horas; 3 grupos de 2º da ESO, cun total de 9 horas 

e un Agrupamento, impartido por unha profesora do departamento de Xeografía 

e Historia, con 3 horas.; 3 grupos de 3º da ESO cun total de 9 horas; un PDC de 

3º ESO, con 9 horas; 3 grupos de 4º da ESO cun total de 9 horas; 2 grupos de 

1º de Bach. cun total de 6 horas; 2 cursos de 2º de Bach. cun total de 6 horas; 4 

grupos de Portugués en 1º, 2º , 3º e 4º ESO cun total de 10 horas. Por outra 

parte tamén temos o Ámbito de Comunicación de FPBÁSICA II, con 4 horas e o 

Ámbito Lingüístico e Social en ESA I, II, III e IV, cun total de 17 horas. O número 

total de horas para o Departamento é de 95 horas repartidas entre todos os 

integrantes do mesmo, ademais das xa mencionadas 6 horas impartidas polo  
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REPARTO HORARIO 

 

LOIS REFOXOS 2º ESO A, B, C 9 

 4º ESO A, B,C 9 

  18 

NATIVIDAD PARAMÁ 2º ESO PORTUGUÉS 2 

 ESA I II III IV 17 

  19 

XOSÉ LÓPEZ 3º ESO A 3 

 3º ESO B 3 

 3º ESO C 3 

 1º BACH A 3 

 1º BACH B. 3 

 FP BÁSICA II 4 

  19 

JESSICA IGLESIAS 2º BAC A 3 

 1º ESO C 3 

 PDC 3º ESO 9 

 3º ESO Portugués 3 

  18 

   

   

ALBERTO VALVERDE 1º ESO A, B 6 

 LIT GAL S.XX 1º BAC 4 

 2º BAC B 3 
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 PORT 1º ESO 2 

 PORT 4º 3 

   

  18 

 
 

1.1. Obxectivos xerais da ESO 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 

alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando 

os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual 

e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais e resolver pacificamente os 

conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 

para, con sentido crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 
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información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 

estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, en galego 

e en castelán, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito 

apropiado. 

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 

propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 

da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 

medio, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 
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1.2. Descritores na ESO 

 

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, 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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dos resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

 
 
 
 
 
2. OBXECTIVOS XERAIS POR CURSOS 
  
2.1.  2º ESO 

A área de Lingua Galega e Literatura de 2º ESO contribuirá a desenvolver 

nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

 Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de 

comunicación. 

 Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato 

dixital e en papel, para identificar ideas principais, comprender o contido 

e procesar a información mediante distintas ferramentas. 

 Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas 

características e os trazos que os diferencian. 

 Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos. 

 Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en 

textos orais diversos. 

 Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito comunicativo 

dos textos orais. 

 Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral. 

 Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua 

galega. 

 Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con 

corrección gramática, ortográfica e fonética. 

 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 cohesión interna. 
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 Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura 

ordenada e coherente, con soltura. 

 Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as 

exposicións orais planificadas. 

 Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira 

argumentada e ordenada en distintos contextos. 

 Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de 

comunicación oral diversas: debates, corrección de exercicios, diálogos 

sobre temas, ... expoñendo e argumentando as ideas propias. 

 Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en 

situacións diversas falando en público, coidando a postura, a modulación 

da voz, a estrutura do discurso, os medios empregados, etc. 

 Desenrolar estratexias para comprender mensaxes orais e escritas en 

situacións onde hai dificultades de comprensión. 

 Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre 

vocabulario ou estruturas lingüísticas necesarias para producir con 

corrección na lingua galega. 

 Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos 

propios no contexto social no que nos desenvolvemos: diarios, cartas 

persoais, avisos e solicitudes. 

 Coñecer os elementos fundamentais dos textos instrutivos e expositivos 

en contexto educativo: webs educativas, dicionarios, glosarios e 

enciclopedias. Utilizar ese coñecemento para comprender a mensaxe e 

utilizar as fontes de información con rigor. 

 Identificar e analizar as distintas fortes de información que son base 

esencial no proceso de adquisición de coñecementos. 

 Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas 

principais e secundarias, sintetizar e representar a información, elaborar 

argumentacións propias sobre o contido, relacionar o texto con 

experiencias ou outros coñecementos previos. 

 Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados 

á situación comunicativa e á súa función. 
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 Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como 

aprendemos. 

 Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos 

medios de comunicación. 

 Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos. 

 Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: 

cuestionarios, resumos, descrición, narracións e explicacións. 

 Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para 

comunicar experiencias, ideas e pensamentos. 

 Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe 

habitual en lingua galega. 

 Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para 

comprender textos, enriquecer o vocabulario e contrastar a fiabilidade das 

fontes empregadas. 

 Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de 

diversos tipos. 

 Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario 

para o desenvolvemento da lingua. 

 Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos 

escritos con corrección. 

 Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as 

habilidades de comprensión e produción lingüísticas. 

 Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. 

Empregar este coñecemento para elaborar enunciados, orais e escritos, 

cun estilo cohesionado e correcto. 

 Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo 

de mellorar a aprendizaxe. 

 Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en 

distintos contextos educativos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias 

de cada pobo. 



1

8 

 

 Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha 

perspectiva social, histórica e xeográfica. 

 Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua 

galegas e describir a situación legal das linguas do Estado español. 

 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. 

 Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos. 

 Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e 

subxéneros, e comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 

estruturais coma formais. 

 Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios. 

 Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os 

coñecementos dos recursos literarios traballados. 

 Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos 

en diferentes obras de cine. 

2.2.  4º ESO 

 

A área de Lingua Galega e Literatura de 4º ESO contribuirá a desenvolver 

nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

 Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con 

especial atención aos de carácter argumentativo e publicitario. 

 Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial 

atención aos de carácter expositivo e argumentativo do ámbito educativo. 

 Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos 

e aplicando os coñecementos gramaticais para unha mellor expresión. 

 Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, 

utilizando as estratexias necesarias para falar en público, así como as 

TIC. 

 Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e 
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valorar a lingua oral como instrumento de relación social. 

 Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica 

de textos. 

 Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co 

ámbito laboral, administrativo, comercial e educativo. 

 Comprender, interpretar e redactar (en papel ou en formato dixital) textos 

argumentativos, xornalísticos e publicitarios. 

 Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos 

discriminatorios. 

 Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter 

información complementaria. 

 Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, 

coherentes e cohesionados, e valorar a escritura como fonte de 

enriquecemento persoal. 

 Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos 

propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

 Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida cotiá 

como de carácter xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión). 

 Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas 

entre as palabras. 

 Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases 

verbais. 

 Recoñecer e usar a fonética do galego. 

 Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego, e 

utilizar manuais de consulta de maneira eficaz. 

 Identificar a oración como un tipo de enunciado e analizar as relacións 

sintácticas entre os elementos que constitúen o predicado. 

 Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a 

súa adecuación e os conectores que permiten cohesionar ideas e 

parágrafos. 

 Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, 
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especialmente os textos argumentativos. 

 Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os 

coñecementos dunha lingua para mellorar no uso doutras e participando 

en proxectos onde se usen distintas linguas. 

 Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o 

plurilingüismo e coñecer o ámbito da lusofonía. 

 Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o 

proceso de normalización e evitar os prexuízos. 

 Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 

desde 1916 ata a actualidade. 

 Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado 

español. 

 Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar 

como variante unificadora. 

 Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 

1916 ata a actualidade. 

 Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos 

xéneros da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

 Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, 

relacionados coa literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

 (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na 

clase. 
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3. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

3.1. 2º ESO 
 

2º ESO 2022-23 

 Estudo da 

lingua 

Lingua e 

Sociedade 

Literatura Comunicación 

oral e escrita 

 A puntuación 

 Repaso das 

normas 

básicas de 

ortografía.  

 Substantivo 

e verbo: 

estrutura 

morfolóxica. 

 Prexuízos 

lingüísticos.  

 Interferencias 

lingüísticas.  

 Situación 

sociolingúística 

do galego 

actual.  

 Os xéneros 

 A lírica  

 Ritmo e rima  

 Recursos 

estilísticos 

 Textos 

expositivos 

 O informe 

 Textos 

argumentativos 

 Esquemas e 

resumos.  

 Nexos e 

conectores. 

A frase 

 Toponimia e 

antroponimia 

 Abreviaturas, 

siglas e 

acrónimos.  

 Prefixos e 

sufixos  

 

 Iniciativas 

normalizadoras  

 Situación legal 

 Normativización 

e normalización  

 O galego 

estándar 

 A narrativa.  

 Subxéneros 

narrativos  

 O teatro 

 Textos dos 

medios de 

comunicación 

 A noticia  

 A reportaxe 

 A crónica  

 Texto teatral  
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 Os campos 

semánticos  

 Sinonimia e 

antonimia. 

 Os xentilicios 

 

 As variedades 

dialectais 

 Variedades de 

lingua 

 Os rexistros 

 A lusofonía 

 Subxéneros 

teatrais  

 Crítica e 

representación 

teatral  

 A linguaxe 

cinematográfica 

 O diario 

 A solicitude 
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3.2. 4º ESO 
 

4º ESO 2020-2021 

 Estudo da 

lingua 

Lingua e 

Sociedade 

Literatura Comunicación 

oral e escrita 

 A 

puntuación 

 Maiúsculas 

e 

minúsculas 

 Abreviatur

as, siglas, 

acrónimos 

e símbolos 

 

 Historia social 

da lingua: de 

1916 a 1936 

 Historia social 

da lingua: de 

1936 a 1978 

 Historia social 

da lingua: de 

1978 á 

actualidade 

 A literatura 

galega entre 

1916 e 1936 

 O Grupo 

Nós:Castelao

,  Risco e 

Otero 

Pedrayo 

 As vangardas 

e a Xeración 

de 1922: 

Manuel 

Antonio e 

Rafael 

Dieste. 

 Textos 

xornalísticos 

e de opinión 

 Os xornais 

dixitais 

 Blogs e 

redes 

sociais 

 Situación 

sociolingüística 

 Galicia na 

Guerra Civil e 

na ditadura. A 
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 A sintaxe: 

unidades e 

función 

 A frase 

 Cláusulas 

e oracións 

 Suxeito e 

predicado 

 CD, CI e 

CAxente 

 

actual en 

Galicia 

 Situación 

sociolingüística 

do Estado 

español 

 Planificación 

lingüística: 

normativización

, normalización 

e prexuízos 

lingüísticos 

literatura 

galega no 

exilio 

 A narrativa de 

posguerra e a 

Nova 

Narrativa 

 A poesía 

galega de 

posguerra: 

Celso Emilio 

Ferreiro 

 Redacción. 

Parágrafos 

e tipos 

 A 

corresponde

ncia formal 

 O texto 

teatral 

 A música e 

a poesía 

 CC e 

Suplement

o 

 O atributo 

e o 

predicativo 

 Cláusulas 

subordinad

as 

 As 

oracións 

 Fonética e 

fonoloxía 

 Verbos e 

perífrases 

verbais 

 

 As variedades 

dialectais 

 Variedade 

estándar 

 A lusofonía 

 A narrativa 

galega dende 

1975 ata a 

actualidade 

 A poesía 

galega de 

1976 ata a 

actualidade 

 O teatro 

dende 1973 á 

actualidade 

 Textos 

argumentati

vos 

 Textos 

publicitarios 

 O contrato. 

O currículo 
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Hai que sinalar que, debido ás especiais circunstancias deste curso 

académico condicionado pola evolución da pandemia, a secuenciación de 

contidos que aparece anteriormente pode verse alterada parcial ou totalmente 

segundo o considere o departamento. Así pois, de ser preciso, o departamento 

poderá establecer contidos prioritarios nos diferentes niveles educativos 

segundo se vaia desenvolvendo o curso. As posibles modificacións serán 

recollidas, como é habitual, na memoria final do departamento 

 

 

 

 

4. CONTIDOS MÍNIMOS 

De novo incidir que, incluso esta selección de contidos mínimos, pode 

sufrir modificacións ao longo do curso se así o considera o departamento, 

que tomará decisións en función da situación do centro con respecto á 

evolución da pandemia. 

 

 
 

4.1. 2º ESO 
 

CONTIDOS SEGUNDO ESO CURSO 2021-2022 IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN  LINGUA 
GALEGA 
BLOQUES CONTIDOS MÍNIMOS OBXECTIVOS MÍNIMOS 

 

COMUNICACIÓ
N ORAL E 
ESCRITA 

Tipos de textos segundo a 
intención comunicativa. O 
texto narrativo. O texto 
poético. O texto teatral. Os 
xéneros xornalísticos. O 
texto instrutivo. O texto 
expositivo. O texto 
argumentativo 

- Distinguir textos expositivos e textos 
argumentativos entre varios indicando 3 
características. 
- Elaborar e expoñer un texto expositivo e 
un texto argumentativo de 15 liñas. 
- Elaborar un resumo a partir dun texto 
utilizando sinónimos do texto orixinal. 
 

LINGUA E 
SOCIEDADE 

Lexislación sobre lingua 
galega. As linguas 
minorizadas. 
A normalización. Prexuízos e 
actitudes lingüísticas. As 
variedades xeográficas: o 
galego oriental, o galego 
central, o galego occidental. 

-Definir lingua minoritaria, lingua 
minorizada. 
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FUNCIONAMEN
TO DA LINGUA 

O verbo. O substantivo e o 
adxectivo. O acento 
diacrítico. Os determinantes. 
A cohesión do texto. A frase: 
a frase substantiva, a frase 
adxectiva, a frase adverbial, 
a frase preposicional. 
As siglas máis frecuentes 
nos xornais 
Os campos semánticos 

- Puntuar e acentuar correctamente un 
texto de 15 liñas con acentos básicos 
(agudas, graves esdrúxulas e hiatos) e 
acentos diacríticos. 
- Localizar nun texto de 15 liñas as frases 
substantivas, adxectivas, adverbiais e 
preposicionais. 
- Identificar nun texto xornalístico as siglas 
de uso máis frecuente. 
- Elaborar unha lista de cando menos 10 
palabras dalgún campo semántico. 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

- Os xéneros literarios 

- Escribir un texto literario e recoñecer a 
súas características diferenciais. 
- Comparar textos pertencentes aos 
diferentes xéneros, sinalando coincidencias 
e diferenzas. 
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4.1.2.  2º ESO-AGRUPAMENTO 
 

CONTIDOS 2º AGUPAMENTO CURSO 2022-2023 IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN  LINGUA GALEGA 

BLOQUES CONTIDOS MÍNIMOS OBXECTIVOS MÍNIMOS 
 

COMUNICACIÓN 
ORAL E ESCRITA  

- clima afectivo 
- lingua amable 
- actividades orais 
- gravacións 
- conversa, remuíño de ideas, 
dramatización, exposición, debate 
- panel 
- traballo individualizado 
- lectura expresiva 
- utilización de discos, vídeos e cds 
- escritura creativa 
- utilización de prensa periódica 

- Distinguir textos expositivos e textos argumentativos entre 
varios indicando 3 características. 
- Elaborar e expoñer un texto expositivo e un texto 
argumentativo de 15 liñas. 
- Elaborar un resumo a partir dun texto utilizando sinónimos 
do texto orixinal. 

LINGUA E 
SOCIEDADE  

- Definir lingua minoritaria, lingua minorizada. 
 

FUNCIONA
MENTO DA 
LINGUA  

- Puntuar e acentuar correctamente un texto de 15 liñas con 
acentos básicos (agudas, graves esdrúxulas e hiatos) e 
acentos diacríticos. 
- Localizar nun texto de 15 liñas as frase substantivas, 
adxectivas, adverbiais e preposicionais. 

LÉXICO 

- Elaborar unha lista de cando menos 15 palabras do campo 
semántico de seres míticos galegos, medio natural, 
actividades tradicionais e vida cotiá. 
- Identificar nun texto xornalístico as siglas de uso máis 
frecuente. 
- Utilizar un rexistro de lingua coidado sen castelanismos nin 
termos propios dun rexistro de lingua coloquial. 
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4.2. 4º ESO 
CONTIDOS CUARTO ESO CURSO 2021-2022 IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN  LINGUA 
GALEGA 

BLOQUES CONTIDOS MÍNIMOS OBXECTIVOS MÍNIMOS 
 

COMUNICA
CIÓN ORAL 
E ESCRITA 

Tipos de textos segundo a 
intención comunicativa. O 
tema. 
O texto expositivo. O texto 
argumentativo. Os textos 
de opinión. Currículo e 
carta de presentación. 
Literatura TIC. 

-Localizar o tema central (non máis de catro palabras) nun 
texto. 
-Identificar a intención comunicativa, o tema, a idea principal e 
as secundarias, a tese e os argumentos propios dos medios 
de comunicación audiovisual e do ámbito académico. 
-Escribir un texto expositivo ou argumentativo con coherencia, 
cohesión, corrección e precisión léxica. 

LINGUA E 
SOCIEDAD
E 

Historia da lingua galega. 
A lingua galega no primeiro 
terzo do século XX. As 
variedades lingüísticas. A 
lingua galega entre 1936 e 
1975. A variedade estándar. 
As linguas en Europa. A  
lingua galega de 1975 ata 
hoxe. Actitudes lingüísticas. 

-Elaborar unha liña do tempo na que sitúen os principais feitos 
da  
historia da lingua galega. 
-Citar tres documentos legais que regularizan o uso do galego: 
 Constitución, Estatuto de Autonomía, Lei de Normalización; 
situalos temporalmente e subliñar a súa importancia. 
-Identificar as tres grandes variedades lingüísticas con 
exemplos: 
 variedades diacrónicas, variedades diatópicas e variedades 
diastráticas. 

FUNCIONA
MENTO DA 
LINGUA 
LÉXICO 

A adecuación, a 
coherencia, a cohesión. 
A frase e a oración simple. 
Oracións compostas. 
Subordinación.  
O sistema vocálico. 
O sistema consonántico. 
O acento gráfico. 
Os signos de puntuación. 
Préstamos e 
estranxeirismos. 
Tecnicismos. 
O mundo do traballo. O 
léxico administrativo. As 
xergas. O léxico de 
Internet. 

-Puntuar e acentuar correctamente un texto de 20 liñas no que 
apareza 
 o uso correcto de mais/máis/amais/demais/de máis; ai/hai/aí; 
e/é/eh; 
 a/á/ha/ah; porque/por que/porqué; haber/a ver; senón/se non. 
-Distinguir unha oración simple dunha composta e unha unha 
oración  
coordinada dunha subordinada. 
-Localizar nun texto substantivos, adxectivos, artigos, verbos, 
pronomes, adverbios, preposicións e conxuncións. 
-Elaborar unha lista de cando menos 15 palabras dun campo 
semántico. 
 

EDUCACIÓ
N 
LITERARIA 

A literatura. 
Periodización da literatura 
galega. 
Poesía galega no primeiro 
terzo do XX. O Grupo Nós. 
Castelao e o exilio. A 
literatura galega de 
posguerra. A literatura 
galega en 1975. A poesía a 
partir de 1975. a narrativa a 
partir de 1975. 
A literatura galega na era 
dixital. 

-Enumerar os períodos literarios desde os seus inicios ata a 
actualidade 
 ( Idade Media, Séculos Escuros, Rexurdimento, Século XX) 
-Citar 2 autores do XX de cada un dos xéneros (narrativa, 
lírica 
 e dramática) con algunha obra e características. 
-Saber situar no tempo a Ramón Cabanillas, Risco, Otero e 
Castelao. 
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5.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVES. 

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 



3

0 

 

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. 
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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. 
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- 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:  
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- 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. 
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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. 
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6.-  CADRO DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 

6.1.



 

 2º ESO 

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 

o Criterios de avaliación 

 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. 



 

o 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. 

o 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. 



 

o 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 

o 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 lingüísticos 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 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. 

o 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). 

o 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. 

o 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. 

o 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 lingüísticos discriminatorios, manifestar posturas de acordo e 

desacordo e expor razoadamente as ideas respectando as ideas dos demais. 

o B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios e 

manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto ás mensaxes expresadas. 

 LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 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. 

o 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. 

o 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 lingüísticos 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. 



 

o 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). 

o 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. 

o 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. 



 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 



 

o 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 lingüística 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. 

o 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. 

o 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 lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

 

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

o 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. 

o 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. 

o 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 lingüísticos 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. 

o 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. 

o 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 lingüísticos ou culturais. 



 

o 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 lingüísticos 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 

lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

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

comunicativa integrada. 

o 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 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. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

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

expresión da riqueza cultural da humanidade. A lusofonía. 



 

o 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 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 lingüísticos 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 sociolingüística do galego. 

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

 LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística 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. 

o 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 lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

 

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

o 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 lingüísticos.  

o 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 prexuízos de carácter estético e socioeconómico 

cara ao galego na súa práctica lingüística 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. 

o 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 lingüística 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

6.2. 4º ESO 

O currículo da área de Lingua Galega e Literatura agrúpase en varios bloques. Os contidos, criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.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 

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. 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as secundarias. 

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. 

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. 



 

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). 

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. 

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. 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura. 

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. 

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. 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas. 

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. 

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. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

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

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. 

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). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía 

adecuada. 

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

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. 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 

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. 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

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. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha 

presentación atractiva e innovadora. 

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, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonéticos e entoación 

inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas producións. 

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. 



 

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. 

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. 

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. 

 

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). 

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. 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 



 

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

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. 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral, administrativo 

e comercial. 

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. 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

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. 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e persuasión. 



 

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). 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de comunicación. 

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. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación, con especial 

atención á publicidade. 

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. 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus 

escritos. 

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). 



 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e 

outros elementos de cohesión. 

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. 

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. 

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. 

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. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de 

opinións. 

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. 

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. 

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. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun tema dado sen documentación 

previa. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de partida. 

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. 

 

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. 



 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

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. 

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. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas palabras. 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

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. 

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. 

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. 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

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. 

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. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

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. 

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. 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. 



 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de progresión 

temática. 

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. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos procedementos lingüísticos para a 

expresión da subxectividade. 

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. 

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual. 

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. 



 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en portugués (buscadores, enciclopedias e portais 

de noticias). 

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. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus coñecementos 

sociolingüísticos. 

LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación sociolingüística actual. 

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. 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada fenómeno. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 

normalización da lingua galega. 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. 

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. 



 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos 

expositivos sobre as diferentes etapas. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 

galega desde 1916. 

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. 

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. 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos argumentadamente. 

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. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 



 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural e rexeita 

fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación sociolingüística 

nelas. 

 

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. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a actualidade 

sinalando os seus principais trazos característicos. 

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. 

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 

sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 



 

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 sociolingüístico do período da 

literatura galega correspondente. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

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. 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos 

e xuízos. 

 

 

 

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

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 grado 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 de 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 

aprendizaxes.  

 

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. 



 

No caso de que o alumnado dun grupo ou parte del teñan que ausentarse nun periodo de tempo considerable por mor da situación 

provocada pola COVID-19, tentarse en todo momento de manter as anteriores líneas metodolóxicas só que a través de diferentes 

medios telemáticos coa intención de garantir un adecuado grao de desenvolvemento na competencia lingüística do alumnado. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A diversidade maniféstase nos centros educativos en tres ámbitos interrelacionados: capacidade para aprender, motivación e 

intereses. 

 A capacidade para aprender non pode considerarse como sinónimo de capacidade intelectual. Tamén a motivación e os 

intereses son aspectos fundamentais para que a axuda pedagóxica que o profesorado deba ofrecer sexa o máis axustada posible, 

de modo que incida positivamente no desenvolvemento das persoas. 

 No noso proxecto a atención á diversidade abórdase a través de : 

 

 Unha amplísima lista de libros de lectura na que o alumnado escolle segundo os seus gustos. O profesorado explica ao 

comezo do curso os libros, ou unha selección dos mesmos, e abre sempre a posibilidade do diálogo para encamiñar as 

escollas. Como os libros son dunha variadísima temática e tamén son moi variados en canto a complexidade ao alumnado 

resúltalle doado en xeral achegarse a eles. 

 Comentarios de texto guiados mediante unha serie de preguntas que inciden nos aspectos e características máis 

relevantes destes. 

 Propostas para debates, mesas redondas, conversas, remuíño de ideas, dramatización, exposicións… 



 

 Potenciación da escritura creativa na aula 

 Invitación a manexar Internet como axuda complementaria ao exposto en determinadas unidades. 

 Utilización dun clima afectivo na aula que propicie a aprendizaxe. 

 Experimentación  co concepto de “Lingua amable”. 

 

Para ter en conta  medidas de atención á diversidade e inclusión temos que valorar, en primeiro lugar, diversa información sobre 

cada grupo de alumnos e alumnas: 

-  O número de alumnos e alumnas. 

 

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

 

- As fortalezas e as dificultades que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares ou aspectos 

competenciais. 

  

- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os 

 traballos cooperativos. 

 

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

 



 

 

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 aos alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de 

aprendizaxe. (Débese ter en conta a 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, ubicación de espazos, xestión de tempos grupais para 

favorecer a intervención individual). 

 

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

 

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

 

- Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que interveñen no seu 

itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

 

 



 

9.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Propoñemos a utilización dos materiais seguintes: 

- Cuestionarios e actividades con contidos de repaso e avaliacións iniciais. 

-  Caderno do alumno para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 

- Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios, libros de texto e lecturas interesantes 

relacionadas cos contidos, videos, aplicacións informáticas, páxinas web, etc. 

- Fichas, esquemas ou formularios resumidos, elaborados polo docente, que incluirán a información xeral e básica sobre os 

conceptos e ferramentas de cada unidade, que o estudante debe aprender. 

- Xogos didácticos de lingua e literatura, estilo trivial. 

- Aula virtual do Instituto na que o docente pode poñer a disposición do alumnado material complementario. 

 

Os libros de texto fixados polo Departamento para os grupos de ESO serán os correspondentes da Editorial Anaya, en 1º e 

2º ESO. En 3º, o libro de Lingua e Literatura do Consorcio Editorial e en  4º, o dito anteriormente e ademais apuntamentos e 

indicacións feitas polo profesorado correspondente. 

 

10.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 



 

10.1 Procedementos e instrumentos para a avaliación 

A avaliación numérica coa que se vai cualificar a cada alumno vai ser o resultado dunha avaliación continua. Haberá unha 

nota porcentual en cada apartado, tal como se recolle nos criterios de cualificación. 

Realizarase unha observación directa do traballo do alumnado na aula, da súa participación nas clases e das tarefas diarias 

e unha revisión do caderno persoal no que figurarán todos os exercicios, composicións, etc. feitos na clase e na casa. Terase 

moi en conta a presentación do caderno persoal, traballos, fichas, etc. con puntualidade e corrección ortográfica e gramatical 

e, en especial, o interese do alumno por progresar nestas áreas e o seu esforzo e rendemento. 

Haberá un rexistro e seguimento das tarefas que o alumno/a debe realizar ben sexa de forma presencial ou de forma 

telemática (a través do correo electrónico, aula virtual, teléfono..etc) no caso do alumnado ausente de forma xustificada polo 

contacto con casos de COVID-19. 

Tamén se rexistrará o grao de participación, atención e aproveitamento das diferentes actividades  

 realizadas na aula ben sexa de forma de forma presencial ou virtual. 

 

Os  instrumentos que se aplicarán diariamente son os seguintes: 

Expresión oral: Mediante a manifestación clara e espontánea en calquera das situacións que poidan  concorrer no 

desenvolvemento da clase. 

Expresión escrita: Como medio da realización física do pensamento. Expresividade e corrección de acordo ós criterios 

normativizados e de uso común dentro da materia. 

Lectura: Lecturas, deben ler por trimestre como mínimo un libro, en viva voz coa oportuna entoación, velocidade axeitada e 



 

corrección.  

Probas: Orais e escritas sobre os contidos básicos  que deben asimilar. 

Caderno: Presentación do caderno  limpo ordenado e completo, segundo as normas expostas a comezo do curso   

Actitude: Ante a materia e de respecto ós demais e ó profesor. Cumprimento das normas xerais do NOFC.  

Traballo persoal: Tarefas que se propoñen e actitude ante as mesmas, así como executadas no tempo, lugar e modo. 

Revisión diaria dos exercicios ou fichas propostos como complemento do tema tratado. 

Traballo en equipo: Traballos de equipo, no que prima a participación, a colaboración e a satisfacción polo ben feito. 

 

 

 

 

 

 

Nas seguintes táboas recóllense os procedementos e os instrumentos, así como o grao de consecución dos estándares de 

aprendizaxe: 

 

Procedementos de 

avaliación 

Abreviatu

ra 

Instrumento de 

avaliación 

Abreviatu

ra 

Proba escrita PROB-E Probas escritas (test, 

ditados , proba de 

PROB-E 



 

contidos, 

autoavaliación,..) 

Proba oral PROB-O Rúbrica probas oral R-PROB-

O 

Produción escrita 

(diferentes tipos de textos) 

PROD -E Rúbrica produción 

escrita 

R-PROD-

E 

Produción oral (debate, 

texto expositivo, 

argumentativo…) 

PROD-O Rúbrica produción oral R-PROD-

O 

Observación directa OBS Rúbrica de observación R-OBS 

Proxecto ( traballo de 

investigación, presentación 

oral e escrita) 

PROX Rúbrica do proxecto R-PROX 

  
  

Grao de consecución dos estándares de aprendizaxe 

0 Responde de forma totalmente errónea /realiza a práctica ou actividade de 
forma totalmente errónea ou non a realiza 

1-4 Explica con erros, identificando poucos elementos e a relación entre eles. / 
Realiza as prácticas ou actividades pero ten bastantes fallos en bastantes 
delas. / Ten dificultades para comprender o problema e non escolle 
adecuadamente a maioría das estratexias para resolvelo. 



 

5-6 Explica de forma algo incompleta pero válida. / Resolve correctamente a 
maioría das actividades e prácticas con fallos nalgunhas. / Comprende o 
problema de forma algo incompleta pero válida e a maioría de estratexias 
empregadas son válidas. 

7-8 Explica de forma axeitada case todo identificando os elementos importantes 
e as súas relacións. / Resolve correctamente todas as actividades. / 
Comprende o problema e emprega as estratexias axeitadas para resolvelo. 

9-
10 

Destaca pola súa excelente explicación / comprensión / resolución / 
execución. 

 

 

10.2. Criterios de cualificación 
 
ENSINANZA PRESENCIAL 

 Ao longo de cada trimestre realizaranse dous exames escritos para avaliar se o alumnado acadou con éxito os obxectivos 

sinalados en cada avaliación, que computarán por igual na porcentaxe global. As probas escritas sobre os contidos da materia 

suporán ou 50% ou 60% da cualificación en cadanseu curso e en  cada trimestre e para que a avaliación sexa aprobada 

ten que ter un resultado medio de 5 puntos sobre 10 ou máis. Para poder facer media a nota non debe ser inferior a 4 sobre 

10 en calquera das partes. Se algunha das partes non chega a esa nota a materia queda suspensa e o alumno deberá 

recuperar a parte en cuestión; neste caso a nota final da avaliación non poderá ser superior ao 4. As partes non superadas 

de cada avaliación poderanse recuperar nun exame final no mes de maio. 

 

 A non realización das lecturas establecidas por trimestres será penalizada coa baixada dun 20% da nota global para a 



 

obtención do Aprobado. Ademais das lecturas obrigatorias proporanse outros títulos optativos. Cada traballo sobre un libro 

optativo cualificarase cun máximo de 0’5 na avaliación (ata un máximo de 1 punto). 

 

 Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do alumno/a (criterio este básico e fundamental); 

a actitude de traballo (reflectida na ficha do alumno/a), interese e respecto amosada na clase durante todo o curso; a súa 

asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e traballos realizados. A realización de lecturas e traballos con carácter 

voluntario, así como e  actitude cara a materia por parte do alumnado suporá o 10% da cualificación en cada trimestre. 

 

 Os alumnos poderán subir nota (até un máximo de 1 punto) facendo lecturas optativas ou traballos voluntarios. Farase a 

comprobación da lectura a través dunha proba oral ou escrita. 

 

 O alumnado que, eventualmente, teña un desaproveitamento continuado da formación por acumulación de faltas de 

asistencia sen xustificar, terá dereito a asistir á clase e a unha proba final que se realizará antes da avaliación ordinaria de 

xuño. 

 

 O alumnado debe asistir sempre á clase. As faltas de asistencia sen xustificar descontarán 0´5 puntos ata un máximo de 2 

puntos cada avaliación. 

 

 

   A oralidade en lingua galega terá un peso porcentual de 10%. Comprobarase na praxe diaria da aula e reflectirase na ficha 



 

persoal da alumna ou alumno. Nas probas de lecturas, 20%, tamén se terá en conta esta faceta. 

 

 O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de probas, actividades e exames implicará a obtención 

automática de cero (0) como cualificación na avaliación de referencia, sexa esta ordinaria ou extraordinaria. 

 

 O bloque de funcionamento da lingua é de avaliación continua. Os contidos teóricos da literatura, lingua e sociedade, 

comprensión e produción textual, así como as diferentes lecturas, son propios de cada avaliación. 

 

 Ademais dos contidos conceptuais nas probas escritas tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame, acorde ao 

nivel académico de 1º de bacharelato, polo que sobre a cualificación global se poderán descontar ata un máximo de 2 puntos 

por erros ortográficos. Estes compútanse segundo diferentes niveis de gravidade: erros moi graves (-0.2 puntos), graves (-

0.1 puntos) e leves (-0.05 puntos). Pormenorízanse  a continuación. 

 

 Moi graves: solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego, como tempos compostos, mala colocación do 

pronome persoal átono, etc. Descontaranse 0,2 puntos por cada un. 

 Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y, etc.) e acentuación diacrítica. Descontarase 0,1 

punto por cada un. 

 Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente e acentuación non diacrítica. Descontaranse 0,05 puntos por cada 

un. 



 

 As tarefas e traballos obrigatorios que non sexan realizados descontarán 0.25 puntos cada un na nota final ata un máximo 

de 2 puntos. O alumno pode restalos por medio de positivos. 

 O traballo na Aula Virtual terá un peso dun 10%. Estas tarefas quedarán rexistradas na base de datos da propia Aula Virtual 

do centro. 

 

 As probas, traballos e tarefas que sexan ilexibles non se avaliarán, decidindo o profesor a forma de poder recuperalos. 

 En resumo, na materia de Lingua Galega e Literatura o cadro xeral ficaría desta maneira: 

Para Segundo da ESO: 

 

Exames e probas 50% 

Lecturas 20% 

Oralidade 10% 

Caderno e traballo diario 10% 

Aula Virtual 10% 

 
 
 
 En Cuarto da ESO muda: 
 

 



 

Exames e probas 60% 

Lecturas 20% 

Oralidade 10% 

Aula Virtual 10% 

 
 
 

 A participación e o traballo, ben de forma presencial ou virtual, soben a nota de clase. As actitudes pasivas ou negativas, 

por non realizar ou entregar en prazo o traballo diario, tamén penalizan esa nota (ata 0,25 puntos cada falta) e a súa 

acumulación pode implicar un suspenso na avaliación (a parte de posibles sancións disciplinarias). O alumnado que 

por mor da COVID-19 se ausente de forma temporal seguirá en contacto a través de medios telemáticos (correo 

electrónico, aula virtual, teléfono…) co profesor/a cumprindo coas súas obrigas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 No bacharelato  e para  a materia de Lingua Galega e Literatura o cadro varía do seguinte xeito:  

 
 
 

FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA 

CUALIFICACIÓN 
 
 

Probas escritas (test, proba por 
competencias, proba de contidos, 
autoavaliación, ditados, presentacións 
individuais e colectivas, etc ).. 

 

Funcionamento da 
lingua 

60% 

Produción escrita e oral. 

Presentación (oral e escrita). 

Proxecto . 

 

Comunicación oral. 
Escoitar e falar. 

Comunicación escrita. 
Ler e escribir. 

20% 

Oralidade 
Uso da lingua na aula e 
nas probas orais 

10% 

Comentario de textos, traballos sobre 
literatura, Sociolingüística, 
presentacións,.... 

Educación literaria e 
Lingua e sociedade 

10% 

Total  100% 

 
No segundo curso de Bacharelato, por mor de se orientar cara as probas ABAU, as porcentaxes mudan. Haberá un exame por 

trimestre e dúas lecturas. A primeira terá un peso dun 90% na nota final do trimestre e a segunda un 10%. A nota final ou ordinaria 



 

coincidirá coa tirada no terceiro trimestre.  

  
 Para a materia de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués os criterios serán os seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensinanza non presencial 

 

Só no caso de que a evolución da pandemia obrigue ao peche do centro e volvamos á docencia non presencial con todo alumnado, 

estableceranse os seguintes criterios de cualificación para este tipo de docencia: 

- O profesorado irá facendo a avaliación do alumnado co rexistro de tarefas e/ou probas telemáticas dependendo, fundamentalmente, 

do nivel educativo do curso a avaliar dentro da etapa.. A puntuación de cada tarefa ou proba será establecida previamente polo 

profesor atendendo a súa dificultade e/ou o seu peso nos contidos do curso.  

- 50% as probas escritas 

-20% a Expresión Oral e Comunicación 

Oral 

-10% a ficha de lectura 

-10% traballo diario (tarefas, traballos 

individuais/colectivos, etc.) 

-10% caderno da materia 



 

 No caso de que a avaliación se faga só por tarefas é requisito imprescindible facer a entrega de cada unha delas en forma e prazo 

establecido polo profesor/a, considerándose, de non ser así, dita tarefa como non presentada. A flexibilización de prazos de entrega 

só se aplicará a aquel alumnado con problemas de conectividade xustificada, que terán que estar confirmados polo titor/a do 

alumno/a. 

  No caso de avaliación combine a entrega de tarefas e probas telemáticas, ademais de contemplarse o citado anteriormente en 

relación ás tarefas é requisito imprescindible obter unha nota mínima de 4 puntos sobre 10 en cada unha das diferentes probas do 

trimestres, sendo, noutro caso, cualificado sempre con insuficiente aquel alumnado que non cumpra dito requisito. Nestes casos, 

se o alumno/a que non chegue a esa nota mínima de 4 nunha das probas da avaliación, obtén máis de 7 puntos na outra/as probas 

non terá obriga de recuperar ditos contidos na recuperación da avaliación correspondente. A nota final do alumno no periodo non 

presencial obterase facendo a media, aritmética ou ponderada (previamente comunicado polo profesor/a), das notas obtidas en 

cada unha das probas telemáticas ou traballos recollidos polo profesor. 

- Unha vez obtida a nota do alumno, segundo un ou outro método de avaliación esta verase modificada por estoutros criterios: 

 A participación virtual do alumnado a través de foros ou videoconferencia soben a nota de clase. As actitudes pasivas ou negativas, 

por non realizar ou entregar en prazo o traballo diario , tamén penalizan esa nota (ata 0,25 puntos cada falta) e a súa acumulación 

pode implicar un suspenso na avaliación (a parte de posibles sancións disciplinarias). A non realización de traballos virtuais 

obrigatorios, tamén pode supoñer un suspenso, se así se advirte. 

 A presentación a través de medios telemáticos de traballos voluntarios, soben a nota de clase no caso de estar ben feitos.  

 Se se colle a algún alumno/a copiando nunha proba telemática, pódese considerar suspenso (0 puntos nesa proba).  



 

 En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou circunstanciasque puideran influír nos resultados, sempre 

coa intención de favorecelo/a. 

 

Avaliación final 

 

 A nota final do alumno/a calcularase sempre dando un peso porporcional á nota obtida na docencia presencial e non presencial 

atendendo ao número de sesións do curso que o alumno estivo nun e noutro tipo de docencia. 

 

 

 

 

10.3. Procedementos de recuperación do alumnado suspenso 
10.3.1.  Recuperación 

 

- O alumnado suspenso do curso correspondente de ESO recibirá indicacións sobre como recuperar esa materia. Debe terse en 

conta que a maioría dos contidos tanto gramaticais como de comprensión e expresión literaria son progresivos, ademais da 

importancia que queremos darlle a expresarse correctamente, traballar en equipo, ter unha actitude colaboradora, levar un caderno 

de clase en condicións... Polo tanto cabe a posibilidade de recuperar un suspenso rectificando os erros cometidos e aprobando no 

trimestre seguinte. Por esta razón non se realizarán "exames de recuperación" específicos ata final de curso, preferíndose que o 



 

alumnado se comprometa na mellora do seu traballo diario en vez de examinarse cada tres meses dunha serie de conceptos que 

despois non aplique na súa práctica cotiá e siga mantendo actitudes e hábitos de estudo desaxeitados. En consecuencia, os exames 

de recuperación, se chega a ser necesario facelos, realizaranse en xuño. 

O alumnado coa materia pendente elaborará exercicios orientados a superar os contidos e obxectivos mínimos seleccionados para 

cada curso polo Departamento. 

PENDENTES DE 1º ESO 

  

  O alumnado coa materia pendente de 1º ESO terá que acceder á Aula Virtual do IES Indalecio Pérez Tizón e acceder ao curso de 

Pendentes de 1º ESO. Nese curso da Aula Virtual estará matriculado todo o alumnado de 2º ESO que non obtivo cualificación 

positiva na materia de Lingua e literatura no curso académico 2021-22. Deberá seguir as instrucións que alí se indican. 

  O traballo a realizar polo alumnado será: 

 •.Entregar en prazo os traballos que se piden en cada avaliación. A ponderación destes traballo será do 20%, é dicir, ata un 

máximo de dous puntos.  

 •.Realizar a lectura dun libro e cubrir a ficha de lectura correspondente, realizando o exame oral o día que entregue a ficha 

de lectura. A ponderación desta lectura será do 10%, é dicir, ata un máximo de un punto.  



 

 •.Realizar as Probas que están na Aula virtual, unha ou dúas por avaliación. A ponderación destas probas será do 10%, é 

dicir, ata un máximo de un punto.  

 •.Realizar unha proba escrita por avaliación nas datas que propoña Xefatura de estudos, fóra do horario lectivo. A 

ponderación desta proba será do 60%, é dicir, ata un máximo de seis puntos. A parte correspondente á Gramática será de 

avaliación continua, é dicir, na terceira avaliación estarán tamén os contidos gramaticais da primeira e da segunda. Os 

contidos literarios e sociolingüísticos serán avaliados por avaliación. O contido da proba serán partes do traballo que teñen 

que entregar en cada avaliación.  

 •.Posibilidade de realizar a lectura dun libro voluntario, cunha valoración de ata 0’5 puntos. Na Aula virtual estará colgada 

unha listaxe de lecturas seleccionadas polo profesor.  

  O profesor que imparte a materia de Lingua en 2º da ESO será o encargado de avisar ao alumnado das datas e dos prazos dos 

distintos traballos e das probas escritas, en comunicación co Xefe de Departamento. Tamén será o encargado de realizar ao 

alumnado o exame oral dos libros de lectura. Así mesmo, informará ás familias do procedemento a seguir para a recuperación da 

materia de Lingua e literatura de 1º ESO mediante notificación enviada ás mesmas que terá que ser devolta asinada ao profesor. 

 

 

 



 

PENDENTES DE 2º ESO 

  

  O alumnado coa materia pendente de 2º ESO terá que acceder á Aula Virtual do IES Indalecio Pérez Tizón e acceder ao curso de 

Pendentes. Nese curso da Aula Virtual estará matriculado todo o alumnado  de 3º ESO que non obtivo cualificación positiva na 

materia de Lingua e literatura no curso académico 2021-22. Deberá seguir as instrucións que alí se indican. 

  O traballo a realizar polo alumnado será: 

 •.Entregar en prazo os traballos que se piden en cada avaliación. A ponderación destes traballo será do 20%, é dicir, ata un 

máximo de dous puntos.  

 •.Realizar a lectura dun libro e cubrir a ficha de lectura correspondente, realizando o exame oral o día que entregue a ficha 

de lectura. A ponderación desta lectura será do 10%, é dicir, ata un máximo de un punto.  

 •.Realizar unha proba escrita por avaliación nas datas que propoña Xefatura de estudos, fóra do horario lectivo. A 

ponderación desta proba será do 70%, é dicir, ata un máximo de sete puntos. A parte correspondente á Gramática será de 

avaliación continua, é dicir, na terceira avaliación estarán tamén os contidos gramaticais da primeira e da segunda. Os 

contidos literarios e sociolingüísticos serán avaliados por avaliación. O contido da proba serán partes do traballo que teñen 

que entregar en cada avaliación.  

 •.Posibilidade de realizar a lectura dun libro voluntario, cunha valoración de ata 0’5 puntos. Na Aula virtual estará colgada 

unha listaxe de lecturas seleccionadas polo profesor.  



 

  O profesor que imparte a materia de Lingua en 3º da ESO será o encargado de avisar ao alumnado das datas e dos prazos dos 

distintos traballos e das probas escritas, en comunicación co Xefe de Departamento. Tamén será o encargado de realizar ao 

alumnado o exame oral dos libros de lectura. Así mesmo, informará ás familias do procedemento a seguir para a recuperación da 

materia de Lingua e literatura de 2º ESO mediante notificación enviada ás mesmas que terá que ser devolta asinada ao profesor. 

PENDENTES DE 3º ESO 

  

  O alumnado coa materia pendente de 3º ESO terá que acceder á Aula Virtual do IES Indalecio Pérez Tizón e acceder ao curso de 

Pendentes. Nese curso da Aula Virtual estará matriculado todo o alumnado  de 4º ESO que non obtivo cualificación positiva na 

materia de Lingua e literatura no curso académico 2021-22. Deberá seguir as instrucións que alí se indican. 

  O traballo a realizar polo alumnado será: 

 •.Entregar en prazo os traballos que se piden en cada avaliación. A ponderación destes traballo será do 20%, é dicir, ata un 

máximo de dous puntos.  

 •.Realizar a lectura dun libro e cubrir a ficha de lectura correspondente, realizando o exame oral o día que entregue a ficha 

de lectura. A ponderación desta lectura será do 10%, é dicir, ata un máximo de un punto.  

 •.Realizar unha proba escrita por avaliación nas datas que propoña Xefatura de estudos, fóra do horario lectivo. A 

ponderación desta proba será do 70%, é dicir, ata un máximo de sete puntos. A parte correspondente á Gramática será de 



 

avaliación continua, é dicir, na terceira avaliación estarán tamén os contidos gramaticais da primeira e da segunda. Os 

contidos literarios e sociolingüísticos serán avaliados por avaliación. O contido da proba serán partes do traballo que teñen 

que entregar en cada avaliación.  

 •.Posibilidade de realizar a lectura dun libro voluntario, cunha valoración de ata 0’5 puntos. Na Aula virtual estará colgada 

unha listaxe de lecturas seleccionadas polo profesor.  

  O profesor que imparte a materia de Lingua en 4º da ESO será o encargado de avisar ao alumnado das datas e dos prazos dos 

distintos traballos e das probas escritas, en comunicación co Xefe de Departamento. Tamén será o encargado de realizar ao 

alumnado o exame oral dos libros de lectura. Así mesmo, informará ás familias do procedemento a seguir para a recuperación da 

materia de Lingua e literatura de 4º ESO mediante notificación enviada ás mesmas que terá que ser devolta asinada ao profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.3.2.  Cualificación final ordinaria 

A cualificación final ordinaria baséase no progreso continuado da materia ao longo do curso. A nota final responde a unha nota 

porcentual dos distintos apartados recollidos nos criterios de cualificación. 

 

10.3.3.  Proba extraordinaria 

Esta proba realizarase en xuño e basearase no traballo realizado ao longo do curso. A proba consta dun único exame. Para 

preparala os alumnos dispoñen do caderno e os temas colgados na nosa páxina e, tamén, dos contidos mínimos que se 

recollen na programación. Os libros de lectura obrigatorios tamén computarán nesta proba. Será o profesor de cada grupo 

quen decida co alumnado a maneira de recuperalos, ben por medio dun exame  oral ou escrito, ou, ben por medio dun traballo 

que deberá entregar o mesmo día do exame. 

 

 

 

11. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda 

A nosa materia é un espazo privilexiado para incorporar case todos os contidos transversais, pois a lingua, como medio de 

representación que é, reflicte a realidade do individuo e da sociedade. 

Realmente imos traballar a diario con textos onde se recollan temas relacionados cos contidos transversais que se recollen na 

seguinte táboa: 

 



 

Desenvolvemento sostible e medio 

Os riscos de explotación e abuso sexual 

Abuso e maltrato das persoas con discapacidade 

Situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC 

Protección ante emerxencias e catástrofes 

Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor 

Adquisición das competencias para o desenvolvemento dos diversos 
modelos de empresa 

Fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao 
emprendedor e ao empresario 

Ética empresarial 

Educación e seguridade vial 

 
12. Actividades complementarias e extraescolares 

 
 

Este curso académicoprogramaranse actividades extraescolares que impliquen presenza e desprazamento de 

alumnado por medios mecánicos ou de automoción. Iso si, tamén se poderán programar outras de xeito telemático u 

mesmo presencial, mais sempre dentro da aula, para que non implique desprazamento ningún nin relación con persoas 

alleas ao habitual, por se chegase ao caso de repetirse a situación do curso pasado. Aínda así, a proposta do 

Departamento de Lingua Galega e Literatura é a seguinte: 

 

1º trimestre: 

 Campo Lameiro. Pontevedra, Tegra ou san Cibrán de Las, para 1º ESO xunto con Historia. 

 Visita Valença (murallas, biblioteca,...), para 1º, 2º, 3º e 4º ESO de Lingua Portuguesa. 



 

 Museo Liste. Obradoiro instrumentos humildes.  Vigo, para 2º ESO, xunto con Música. 

 Homenaxe Mártires de Sobredo-Guillarei. Tui, para 4º ESO, xunto con Historia. 

 Obradoiro de regueifas, para 4º ESO, xunto co EDNL. 

 Intercambio cultural e lingüístico co Liceo Giacomo Zanella di Schio (Vizenza, Italia) para 1º Bach e, se for necesario, 4º 

ESO, co Xeografía e Historia. 

 

 

2 e 3º trimestre 

 Visita cidade portuguesa (Vila Real ou outro centro, con intercambio dunha xornadal) ou Bici a Monção ou semellante, para 

1º, 2º, 3º e 4º ESO de Portugués. 

 Obradoiro de radio escolar (Ponte nas Ondas), para 1º e 2º ESO, en colaboración co EDNL. 

 Visita ao espazo natural Monte Aloia, para recoñecemento de plantas na senda botánica, asociada ao Proxecto Ríos, para 

1º ESO, con Bioloxía e Xeoloxía. 

 Rota Escritores rianxeiros. Valle-Inclán e Cabanillas Rianxo-Arousa- Cambados, para 4º ESO xunto co Lingua Castelá. 

 Rota Literaria de A Esmorga. Pazo Otero Pedrayo. Ourense, para 4º ESO, xunto con Historia. 

 Celanova. Rota Currosiana. Concerto didáctico, para 3º ESO e 1º Bacharelato, xunto con Música e Historia. 

 Visita muíños do río Tripes, para FPBÁSICA I 

 Camiño de Santiago Tudense, para 2º ESO, xunto con Historia. 

 Intercambio cultural e lingüístico co Liceo Giacomo Zanella di Schio (Vinzenza, Italia) para 1º Bach e, se for necesario, 4º 

ESO, co Xeografía e Historia. 



 

 Saída de fin de curso: Estremadura (A Fala Os tres Lugaris), fóra de período lectivo. 

 

 

 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Trimestralmente iremos revisando este documento e establecendo algunha reflexión co alumnado sobre a marcha das clases, 

facendo avaliación da marcha das mesmas e da aplicación deste documento que se recollerá na memoria final. En caso de 

que os resultados académicos non sexan positivos valoraremos a posibilidade de variar a metodoloxía e de establecer as 

oportunas actividades de recuperación e de mellora para axudar ao alumnado a alcanzar os mínimos esixibles. 

 

O departamento de Lingua Galega e Literatura fixa tres tipos de reunións durante o curso escolar para avaliar a propia 

programación. 

 

 

 Reunión inicial. 

Efectúase os primeiros días de setembro ao comezo do curso. 

Valóranse:  . as listas de libros de lectura 

  . as fichas do alumno e de lectura 

  . os distintos puntos en xeral da programación docente 

  . os libros de texto 



 

  . os contidos mínimos e os criterios de avaliación 

  . as distintas saídas pedagóxicas 

  . o reforzo do alumnado coa materia pendente 

  . a necesidade de acadar un mínimo dun 50% de aprobados na materia 

 

 

 Reunións trimestrais. 

Efectúanse inmediatamente despois de cada avaliación. 

Valóranse:  . as porcentaxes de aprobados 

  . a necesidade de axustar os contidos mínimos no caso de porcentaxes que estean por debaixo do 50% de 

aprobados. 

 

 

 

 Reunión final. 

Efectúase nos últimos días de xuño cos día lectivos xa rematados. 

Valóranse:  . a memoria do Departamento 

. as porcentaxes de aprobados 

  . os distintos puntos da programación docente 

  . os libros de texto 



 

  . os contidos mínimos e os criterios de avaliación 

  . as distintas saídas pedagóxicas 

  . a evolución do alumnado coa materia pendente. 

 

 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DO BACHARELATO 

1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que os facultan para desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con 

responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permiten: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada 

polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu 

espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e a galega. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 



 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 

factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da 

modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar 

de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e 

o respecto cara ao medio. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun 

mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 

cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

2. OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

A LOMCE, segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establece os seguintes obxectivos xerais para a Lingua 

Galega e Literatura: 

«A materia Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, 

entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Debe tamén achegar as ferramentas e 



 

os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, social e 

profesional. Eses coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por un lado, e de comprensión 

e expresión escrita por outro. A estruturación do pensamento do ser humano faise a través da linguaxe, de aí que esa capacidade 

de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe». 

»A finalidade da reflexión lingüística é o coñecemento progresivo da propia lingua, que se produce cando o alumnado percibe o 

uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funcións e cando analiza as súas propias producións e as dos que o rodean 

para comprendelas, avalialas e, no seu caso, corrixilas. A reflexión literaria a través da lectura, comprensión e interpretación de 

textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa 

dos estudantes, dálles acceso ao coñecemento doutras épocas e culturas e enfróntaos a situacións que enriquecen a súa 

experiencia do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos.  

»Os elementos de Lingua Galega e Literatura supoñen unha progresión respecto aos saberes e habilidades adquiridos desde o 

inicio da vida escolar. O enfoque comunicativo centrado no uso funcional da lingua articúlase ao redor dun eixe que é o uso social 

da lingua en diferentes ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A materia céntrase na aprendizaxe das destrezas 

discursivas que poden darse en diversos ámbitos: o das relacións persoais, o académico, o social e o dos medios de 

comunicación, cuxo dominio require procedementos e coñecementos explícitos acerca do funcionamento da linguaxe en todas 

as súas dimensións, tanto relativos aos elementos formais como ás normas sociolingüísticas que presiden os intercambios.  

»A lectura de textos diversos e a súa comprensión contribúe á adquisición de destrezas comunicativas».  

A lei establece a adquisición das destrezas básicas que debe manexar o alumnado para ampliar a súa capacidade de 

comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación literaria a través de catro bloques de contidos cuxos obxectivos 



 

específicos resumimos aquí: 

Comunicación oral: escoitar e falar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa. 

- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. 

Comunicación escrita: ler e escribir 

- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de complexidade. 

- Entender textos de diversos xéneros. 

- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos. 

- Desenvolver o pensamento crítico e creativo.  

- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, revisión e redacción.  

- Escribir textos coherentes e adecuados. 

Coñecemento da lingua 

- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua. 

- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais. 

- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos dentro dun discurso, dun texto e 

dunha oración.  



 

- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do texto. 

- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso. 

- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores cultos e competentes.  

- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega. 

- Achegarse aos xéneros literarios. 

- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.  

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal. 

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e universal de todos os tempos. 

Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, «persegue o obxectivo último de crear cidadáns conscientes e 

interesados no desenvolvemento e na mellora da súa competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en 

todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e 

escritos da súa propia lingua, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo e de formar as súas propias opinións a través da 

lectura crítica das obras literarias máis importantes de todos os tempos». 

 

 

  



 

A) 2º BACHARELATO 

1. OBXECTIVOS DO CURSO 

 Comprender, interpretar e valorar textos orais e escritos de diferente tipoloxía. 

 Elaborar textos escritos de diversa tipoloxía. 

 Desenvolver habilidades de escoita con interese e respecto. 

 Expoñer oralmente textos de diversa tipoloxía. 

 Usar correctamente de xeito ora le escrito a nosa lingua e valorala positivamente. 

 Buscar e seleccionar información coa axuda das TIC. 

 Identificar as clases de palabras e as súas funcións sintácticas. 

 Coñecer os principais conceptos de sociolingüística e a historia da lingua do século XX e XXI. 

 Coñecer e valorar a diversidade lingüística, a conciencia lingüística, o plurilingüismo e a nosa relación coa lusofonía. 

 Coñecer a literatura galega desde o Posrexurdimento ata hoxe en día. 

 

2. CONCRECIÓN DA TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA OS  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

1.1. Temporalización 

A materia divídese en 14 unidades que abranguen tres campos que permiten ao alumnado adquirir as destrezas básicas para 

adquirir a competencia comunicativa: o coñecemento da lingua, a variedade dos discursos e o tratamento da información, e o 



 

discurso literario. 

As unidades 1 a 5 abranguen o estudo da lingua desde a perspectiva gramatical; abórdanse os temas de Fonética e Fonoloxía 

(Unidade 1), Variedades xeográficas da lingua galega (Unidade 2), Morfoloxía (Unidade 3), Sintaxe (Unidade 4) e Semántica 

(Unidade 5).  

As unidades 6, 7 e 8 dedícanse a temas de Sociolingüística co estudo da consecución da norma estándar para a Lingua Galega 

e a análise das interferencias lingüísticas (Unidade 6); a Historia da Lingua, nos séculos XX e XXI (Unidade 7), e a evolución 

histórica da conciencia lingüística sobre a Lingua Galega (Unidade 8).  

As unidades 9 a 14 tratanos contidos de Literaturacunhacronolóxica das producións máis significativas do noso acervo literario, ao 

longo do século XX e primeiros do século XXI. En cada época estúdanse os xéneros e os autores máis representativos, de cuxas 

principais obras se extractan fragmentos sobre os que se consideran actividades diversas.  

A temporalización e desglose de contidos por unidades será a seguinte: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1º Trimestre: Unidades 1 a 5 

 

LINGUA  

Unidade 1. Fonética e Fonoloxía 

Sons, fonemas e letras 

Os fonemas vocálicos  

Os fonemas consonánticos  

A sílaba 

O acento  

A entoación  

 



 

Unidade 2. Variedades xeográficas da lingua galega 

Variación diatópica ou xeográfica 

Variedades xeográficas do galego moderno 

Bloques e áreas do galego 

 

Unidade 3. Morfoloxía 

Estrutura e clases de palabras  

Formación de palabras 

Familias léxicas e desvíos léxicos 

 

Unidade 4. Sintaxe 

As relacións sintácticas  

Unidades e funcións sintácticas: a frase 

Unidades e funcións sintácticas: a oración 

Algúns aspectos de sintaxe galega  

 

Unidade 5. Semántica 

A Semántica 



 

Campos semánticos  

Relacións semánticas 

Cambios semánticos  

 

2º Trimestre: Unidades 6 a 10 

 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

Unidade 6. A norma estándar 

A construción da variedade estándar 

As interferencias lingüísticas e as desviacións da norma 

 

Unidade 7. Historia da lingua: séculos XX e XXI 

O galego no primeiro terzo do s. XX 

O galego de 1936 a 1975 

O galego desde 1975 ata a actualidade 

 

Unidade 8. Evolución da conciencia lingüística 

Antecedentes da conciencia lingüística (ata 1840) 

Etapa de toma de conciencia (1840-1915) 



 

Etapa de afirmación da conciencia lingüística (1916-1939) 

Etapa de resistencia (1939-1975) 

Etapa de reafirmación da conciencia lingüística (1975-hoxe) 

 

LITERATURA 

Unidade 9. Do Posrexurdimento á Guerra Civil: poesía 

Contexto histórico e cultural  

Autores de longa traxectoria: Ramón Cabanillas 

As vangardas  

 

Unidade 10. Do Posrexurdimento á Guerra Civil: prosa 

A narrativa na época Nós 

O teatro na época Nós 

O ensaio na época Nós 

 

3º Trimestre: Unidades 11 a 14 

 

Unidade 11. Desde a Guerra Civil ata 1976: poesía 



 

Contexto histórico e cultural  

A Xeración de 1936  

A Promoción de Enlace  

A Xeración dos 50 ou das Festas Minervais  

 

Unidade 12. Desde a Guerra Civil ata 1976: prosa 

A prosa galega entre 1936 e 1980  

A literatura galega no exilio  

A Nova Narrativa Galega.  

O teatro galego entre 1950 e 1980  

O ensaio galego entre 1950 e 1980 

 

Unidade 13. A literatura galega actual: poesía  

Contexto histórico e cultural  

A poesía na década dos 80  

A poesía na década dos 90  

 

Unidade 14. A literatura galega actual: prosa 



 

A narrativa galega actual  

Autores  

O teatro actual (desde 1980)  

O ensaio actual (desde 1980)  

 

2.2 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

Sintetizamos os estándares de aprendizaxe avaliables nuns básicos, que recollen o esencial en cada un dos cinco bloques de 

contidos, e dos que concretaremos o grao mínimo deconsecución para superar a materia, e os procedementos e 

instrumentos de avaliación. Son os seguintes:  

• Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar (LGB1) 

o Comprende, interpreta e produce diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais con coherencia, cohesión e corrección 

fonética e prosódica, coa axuda das TIC, respectando as regras de interacción  

• Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir (LGB2) 

o Comprende, interpreta e produce producións escritas planificadas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e corrección ortográfica, amais dunha coidada presentación, e utilizando recursos das 

bibliotecas e as TIC 

• Bloque 3. Funcionamento da lingua (LGB3) 



 

o Utiliza un vocabulario amplo, e coñece os conceptos teóricos, as regras ortográficas e morfolóxicas, as normas de uso e 

os procedementos lingüísticos propios da gramática galega. 

o Utiliza sistematicamente os coñecementos lingüísticos para comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos sociais 

e para producir, compoñer e revisar textos propios e de temáticas diversas. 

• Bloque 4. Lingua e sociedade (LGB4) 

o Diferencia as variedades internas da lingua e identifica as interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 

o Valora a lingua galega e é quen de identificar os prexuízos e estereotipos ligados a ela. 

o Coñece as causas históricas da situación actual dos usos lingüísticos en Galicia e valóraa con espírito crítico e reflexivo, 

manexando de xeito preciso a terminoloxía sociolingüística 

• Bloque 5. Educación literaria (LGB5) 

o Coñece a historia da literatura galega: as principais etapas, movementos, autores e obras. 

o Le, analiza e comenta obras e fragmentos significativos da literatura galega do século XX e a actualidade, utilizando os 

coñecementos sobre as formas literarias (xéneros, recursos literarios, versificación) e os distintos períodos, movementos e 

autores. 

 

2.3. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Bloques de Contidos Procedementos de 

Avaliación 

Instrumentos de 

Avaliación 



 

 

Comunicación oral: 

Escoitar e falar 

 Escoita activa na aula 

 Intervencións 
adecuadas 

 Participación en 

conversas, charlas, 

diálogos, 

debates... 

 Autoavaliación 

 Coavaliación 

 

 Observación  Directa. 

Rexistro de intervencións 

no caderno de Aula 

 

Comunicación escrita: 

Ler e escribir 

 Lectura comprensiva 
de textos 

 Produción de textos de 
todo tipo 

 Autoavaliación 

 Coavaliación 

 

 Tarefas Voluntarias 

 

Funcionamento da 

Lingua 

 Escoita activa na aula 

 Intervencións 
adecuadas 

 Observación Directa.  

Rexistro de intervencións 

na Libreta de Aula 

 

Lingua e Sociedade 

 Elaboración de 

traballo(s) de 

investigación e 

exposición na aula  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 servíndose das TIC 

 Elaboración de 

traballo(s) de 

investigación 

 Exposición na aula 

do traballo 
 

Educación literaria 

 Lectura comprensiva 

e expresiva de textos 

literarios 

 Investigación e 

comentarios arredor 

de artigos 

xornalísticos, poemas 

da poesía do XX. 

 Produción de novos 
textos 

 Coloquio arredor da 

lectura obrigatoria 

realizada fóra da aula 

 Informe escrito sobre 

unha Lectura (IL) ou 

Exposición Oral sobre 

unha lectura(EO) 



 

 

TODOS OS 

ASPECTOS DA 

MATERIA 

 Avaliación final de 

trimestre seguindo o 

modelo indicando no 

apartado seguinte 

 

 Proba escrita 

 

 

 

3. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

3.1. Avaliación e criterios de cualificación 

ENSINANZA PRESENCIAL 

 

 Ao longo de cada trimestre realizaranse un ou dous exames escritos para avaliar se o alumnado acadou con éxito os 

obxectivos sinalados en cada avaliación, que computarán por igual na porcentaxe global. As probas escritas sobre os contidos 

da materia suporán o 100% da cualificación en  cada trimestre e para que a avaliación sexa aprobada ten que ter un resultado 

medio de 5 puntos sobre 10 ou máis. Para poder facer media a nota non debe ser inferior a 4 sobre 10 en calquera das partes. 

Se algunha das partes non chega a esa nota a materia queda suspensa e o alumno deberá recuperar a parte en cuestión; 

neste caso a nota final da avaliación non poderá ser superior ao 4.  

 A non realización das lecturas obrigatorias trimestrais será penalizada coa baixada dun 20% da nota global para a obtención 

do Aprobado. Ademais destas lecturas, proporanse outros títulos optativos. Cada traballo sobre un libro optativo cualificarase 



 

cun máximo de 0’5 na avaliación (ata un máximo de 1 punto). 

 

 Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do alumno/a (criterio este básico e fundamental); 

o seu comportamento xeral; a actitude de traballo, interese e respecto amosada na clase durante todo o curso; a súa asistencia 

regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e traballos realizados. A realización das lecturas obrigatorias marcadas para cada 

curso e nivel será conditio sine qua non para a obtención do aprobado. A realización de lecturas e traballos con carácter 

voluntario, así como e  actitude cara a materia por parte do alumnado suporá o 10% da cualificación en cada trimestre. 

 

 Os alumnos poderán subir nota (até un máximo de 1 punto) facendo lecturas optativas ou traballos voluntarios. Farase a 

comprobación da lectura a través dunha proba oral ou escrita. 

 

 O alumnado que, eventualmente, teña un desaproveitamento continuado da formación, por acumulación de faltas de 

asistencia sen xustificar, terá dereito a asistir á clase e a unha proba final que se realizará antes da avaliación ordinaria de 

xuño. 

 

 O alumnado debe asistir sempre á clase. As faltas de asistencia sen xustificar descontarán 0´5 puntos ata un máximo de 2 

puntos cada avaliación. 

 

 É obrigado falar en galego na clase de lingua galega, tanto co profesorado coma cos compañeiros; se algún alumno non se 

expresase na lingua de estudo poderá ser penalizado na nota final da avaliación con ata 2 puntos. 



 

 

 O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de probas, actividades e exames implicará a obtención 

automática de cero (0) como cualificación na avaliación de referencia, sexa esta ordinaria ou extraordinaria. 

 

 O bloque de funcionamento da lingua é de avaliación continua. Os contidos teóricos da literatura, lingua e sociedade, 

comprensión e produción textual, así como as diferentes lecturas, son propios de cada avaliación. 

 

 Ademais dos contidos conceptuais nas probas escritas tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame, acorde ao 

nivel académico de 1º de bacharelato, polo que sobre a cualificación global se poderán descontar ata un máximo de 2 puntos 

por erros ortográficos. Estes compútanse segundo diferentes niveis de gravidade: erros moi graves (-0.2 puntos), graves (-

0.1 puntos) e leves (-0.05 puntos). Pormenorízanse  a continuación. 

 

 Moi graves: solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego, como tempos compostos, mala colocación do 

pronome persoal átono, etc. Descontaranse 0,2 puntos por cada un. 

 Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y, etc.) e acentuación diacrítica. Descontarase 0,1 

punto por cada un. 

 Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente e acentuación non diacrítica. Descontaranse 0,05 puntos por cada 

un. 

 As probas, traballos e tarefas que sexan ilexibles non se avaliarán, decidindo o profesor a forma de poder recuperalos. 



 

 

 Haberá un rexistro e seguimento das tarefas que o alumno/a debe realizar ben sexa de forma presencial ou de forma 

telemática (a través do correo electrónico, aula virtual, teléfono..etc) no caso do alumnado ausente de forma xustificada por 

algunha enfermidade prolongada ou baixa por este motivo. 

Tamén se rexistrará o grao de participación, atención e aproveitamento das diferentes actividades  

realizadas na aula ben sexa de forma de forma presencial ou virtual. 

A participación e o traballo, ben de forma presencial ou virtual, soben a nota de clase. As actitudes pasivas ou negativas, por 

non realizar ou entregar en prazo o traballo diario, tamén penalizan esa nota, como xa dixemos, (ata 0,25 puntos cada falta) 

e a súa acumulación pode implicar un suspenso na avaliación (a parte de posibles sancións disciplinarias). O alumnado que 

por mor dalgunha doenza se ausente de forma temporal seguirá en contacto a través de medios telemáticos (correo 

electrónico, aula virtual, teléfono…) co profesor/a cumprindo coas súas obrigas diarias. 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA 

CUALIFICACIÓN 
 



 

 

Probas escritas (test, proba por 
competencias, proba de contidos, 
autoavaliación, ditados, presentacións 
individuais e colectivas, etc ).. 

 

Funcionamento da 
lingua 

60% 

Produción escrita e oral. 

Presentación (oral e escrita). 

Proxecto . 

 

Comunicación oral. 
Escoitar e falar. 

Comunicación escrita. 
Ler e escribir. 

20% 

Oralidade 
Uso da lingua na aula e 
nas probas orais 

10% 

Comentario de textos, traballos sobre 
literatura, Sociolingüística, 
presentacións,.... 

Educación literaria e 
Lingua e sociedade 

10% 

Total  100% 

 
 
  
 

3.2. Recuperación de cualificacións insuficientes. 
 

A avaliación deste curso é continua no que atinxe ao apartado de lingua, polo tanto as probas ou avaliacións suspensas 

poderán ser recuperadas en posteriores avaliacións. En canto á parte de literatura e historia da lingua será o profesor quen decida 

como recuperar esta parte, ben nun único exame ao final de curso, ou, ben en distintos exames ao final de cada trimestre. 

 



 

3.3. Cualificación final ordinaria. 

 

A cualificación final ordinaria baséase no progreso continuado da materia ao longo do curso. A nota final responde a unha nota 

porcentual dos distintos apartados recollidos nos criterios de cualificación. 

 

3.4. Proba extraordinaria 

Esta proba realizarase en xuño e basearase no traballo realizado ao longo do curso. A proba consta dun único exame. Para 

preparala os alumnos dispoñen do caderno e os temas colgados na nosa páxina e, tamén, dos contidos mínimos que se recollen na 

programación. Os libros de lectura tamén computarán nesta proba. A maneira de recuperalos será a través dun traballo que deberá 

entregar o mesmo día do exame. 

 
 
 

 
4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das distintas 

competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei, son: 

1.º Comunicación lingüística.  

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

3.º Competencia dixital.  



 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

O proxecto de Lingua e Literatura de 2.º de Bacharelato pretende que os alumnos e as alumnas adquiran as habilidades necesarias 

para facer efectiva a comunicación no nivel persoal, académico, social e profesional. Para iso, ademais da comunicación lingüística, 

propia da materia e a conciencia e expresións culturais, relacionada especialmente coa literatura, en todas as unidades se 

desenvolven outras competencias inherentes á propia aprendizaxe como son aprender a aprender e sentida de iniciativa e espírito 

emprendedor, e a competencia dixital, relacionada coa busca de información. 

A competencia fundamental que desenvolve é, polo tanto, a comunicación lingüística. A través dos contidos, lecturas e actividades 

propostas ao longo do libro búscase que o alumnado sexa competente; a) na comprensión oral e a comprensión escrita mediante a 

escoita e a lectura de textos de diversa índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula e b) na 

expresión oral e a expresión escrita mediante a elaboración de textos propios orais ou escritos cun vocabulario e unhas estruturas 

lingüísticas precisos e de forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa. 

As competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía están presentes naquelas unidades nas que se 

traballan textos relacionados co medio e a ciencia. 

A competencia dixital implica a utilización de medios dixitais que o alumnado de Lingua e Literatura precisará para solicitar 

información de dicionarios e enciclopedias e obter datos concretos sobre autores e obras, así como para ampliar os contidos ou 

traballar os medios de comunicación. 



 

O carácter abstracto dunha gran parte dos contidos que se traballan en Lingua implican unha necesaria xestión dos estilos de 

aprendizaxe e os recursos e motivacións persoais, e un desenvolvemento das estratexias de comprensión por parte do alumnado. 

Así mesmo, os estudantes enfróntanse ao seguimento dunha aprendizaxe pautada e á reflexión creativa, crítica e emocional, 

especialmente nas análises e comentarios dos textos. Por último, a posibilidade de autoavaliar os obxectivos de aprendizaxe e de 

tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre presentes nas actividades de repaso e nos resumos das unidades. 

Todo iso fai que a competencia aprender a aprender se traballe en practicamente todos os apartados de cada unidade. 

O alumnado adquire competencias sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto da diversidade de ideas e opinións 

nos traballos de tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas, especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra 

parte, os alumnos e as alumnas deberán establecer unha escala de valores desde a que emitir xuízos críticos e fundamentados 

sobre os textos. Traballarán tamén esta competencia ao valorar a riqueza cultural da realidade plurilingüe da Península Ibérica e ao 

establecer a relación da realidade histórica e a literatura. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades do libro que requiren achega de ideas, análise 

sistemática, aplicación do aprendido para xerar novas posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, o alumnado 

adquire esta competencia en especial participando nas actividades motivadoras do inicio da unidade, resolvendo cuestións 

lingüísticas, construíndo oracións, realizando as análises de texto pautadas, creando textos propios ou achegándose aos recursos 

diversos que se ofrecen na web. 

A materia contribúe especialmente ao fomento da apreciación cultural e a educación do gusto que desenvolve a competencia 

conciencia e expresións culturais. Por un lado, o libro ofrece unha gran cantidade de textos de tipoloxía variada e de autores 

recoñecidos para traballar os contidos do curso, cuxa temática, ademais, se relaciona con temas que van desde o patrimonio natural 

ou científico ata a interculturalidade. Por outro, a Literatura invita ao alumnado a entrar en contacto directo con obras e autores de 



 

diversos xéneros e de valor universal sobre os que se dan as pautas e os contextos para a súa mellor comprensión, o que supón un 

estímulo para que os estudantes se acheguen con sensibilidade e agrado ao patrimonio literario. 

 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía irá enfocada a que o alumnado aprenda a buscar, seleccionar, analizar e interpretar a información en distintos soportes, 

tanto tradicionais como informáticos, e sexa capaz de expoñelos tanto de forma oral como por escrito con corrección e adecuación. 

Exposicións da profesora, modelo experiencial, traballo por tarefas, por proxectos. Traballo individual, en parella, en grupos flexibles. 

As exposicións da profesora ou profesor irán acompañadas de guións e esquemas; primeiro explicarase como se realizan e logo os 

alumnos, individual ou colectivamente, terán que ir elaborándoos. 

Comentario e elaboración de textos (expositivos, argumentativos, científicos, xornalísticos, descritivos, narrativos e dialogados) 

 

Comentario crítico. Tema, título, resumo, esquema de ideas, estrutura… 

 

Faranse prácticas de análise de identificación das unidades das distintas categorías gramaticais e das variedades de lingua. 

Realizaranse na clase lecturas literarias e xornalísticas que permitan o debate, e faranse comentarios de textos individuais e en 

grupos. 



 

Os alumnos realizarán tamén lecturas individuais na casa e elaborarán traballos de análise desas lecturas, orais ou escritos. 

Realizarán buscas de información en distintos soportes e exposicións orais sobre as mesmas, isto é, procura de información e 

emprego de ferramentas dixitais. 

Intentamos espertar no alumnado o interese pola literatura facendo breves lecturas na clase para que se animen a ler determinados 

autores e textos. E como somos conscientes de que as lecturas obrigatorias non contribúen a amar a literatura, ofrecemos no último 

trimestre a oportunidade da lectura voluntaria. 

Análise de xéneros e recursos literarios: poéticos, narrativos e dramáticos. 

Ademais escoitaremos adaptacións musicais e proxectaremos vídeos baseados en textos literarios. Indicarémoslles que busquen 

información en internet sobre a recepción das obras que lean ou pensen ler e animarémolos a que colguen os seus propios 

comentarios. Elaboración de materiais multimedia (videopoemas, mapas conceptuais, presentacións, glogsters, nubes, post…) 

A maioría das lecturas dos textos da literatura do século XX e do XXI realizarémolas na clase coa oportuna explicación. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Os estudantes manifestan unha gran diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe. Hai 

estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes 

analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante 

períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan un reforzo continuo e outros non; hainos que prefiren traballar sós 

e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo.  



 

 O deseño do libro de Lingua Galega e Literatura considera esa diversidade expoñendo a información de diferentes formas (textos 

explicativos, cadros-resumo, esquemas), utilizando os recursos que se ofrecen na rede e ofrecendo unha gran tipoloxía de 

actividades. 

 

Para ter en conta medidas de atención á diversidade e inclusión temos que valorar, en primeiro lugar, diversa información sobre 

cada grupo de alumnos e alumnas: 

   -  O número de alumnos e alumnas. 

 

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

 

- As fortalezas e as dificultades que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares ou aspectos 

competenciais. 

  

- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os 

 traballos cooperativos. 

 

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

 

 - 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 aos alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de 

aprendizaxe. (Débese ter en conta a 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, ubicación de espazos, xestión de tempos grupais para 

favorecer a intervención individual). 

 

- Analizar o modelo de seguimiento que se vai a 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 a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que interveñen no seu 

itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor ou titora.  

 

Ademais, propóñense as seguintes medidas para dar resposta á diversidade: 

- Detectar as ideas previas mediante, por exemplo, diálogos na aula ou debates, que permitirán que o docente coñeza aos 

estudantes e eles, a si mesmos. 

- Repasar as nocións estudadas con regularidade e resolver os problemas detectados. 



 

- Realizar numerosas e diversas actividades que combinen as resolucións individuais e en pequeno e gran grupo, e a oralidade 
e o escrito. 

- Utilizar recursos gráficos, dixitais, visionado de películas, etc.  

- Usar o resumo da unidade como unha forma de autoavaliación. 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

No relativo aos materiais, ademais dos apuntamentos, poderán utilizarse todos aqueles que o/aprofesor/a considere útiles, 

desde fotocopias e outros materiais impresos, a material audiovisual diverso, aula virtual, ademais das TIC (fundamentalmente 

internet), que axudarán ao alumnado a elaborar parte do material e lle ensinarán a seleccionar información interesante e a rexeitar 

a que non o sexa, ensinándolle, ademais, a facer un uso consciente e maduro delas. 

Nas propostas didácticas contamos con abundante bibliografía e outros recursos didácticos, fundamentalmente páxinas web 

das que o profesorado poderá facer unha selección ao alumnado para que, baixo a súa supervisión, poida consultala, na biblioteca 

do centro e nas súas casas. 

Ademais: 

- Ferramentas tecnolóxicas diversas que permitan mellorar os canles de comunicación no ensino virtual (Aula virtual, 

plataformas de videoconferencia, aplicación de redes 

socias...etc) 

 



 

8. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

No Bacharelato elementos como a comprensión lectora, a expresión oral, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional trabállanse en todas as materias. Da 

mesma maneira, foméntase o desenvolvemento de valores como a igualdade entre homes e mulleres e a non-discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Tamén se traballa a prevención da violencia de xénero, da violencia 

terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

O ensino transversal tamén inclúe a educación na resolución pacífica de conflitos e valores que sustente a liberdade, a xustiza, o 

pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. De entre estes ensinos transversais, Lingua Galega e 

Literatura de 1º BAC traballa especialmente: 

• Actitude emprendedora: desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten a iniciativa persoal.  

• Educación cívica e cidadá: implicarse nos diálogos e debates manifestando respecto e tolerancia e valorando as intervencións 

dos outros. 

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Neste curso académico programaranse actividades extraescolares que impliquen presenza e desprazamento de alumnado 

por medios mecánicos ou de automoción. Iso si, tamén se poderán programar outras de xeito telemático u mesmo presencial, 

mais sempre dentro da aula, para que non implique desprazamento ningún nin relación con persoas alleas ao habitual, por se 



 

chegase ao caso de repetirse a situación do curso pasado. Aínda así, a proposta do Departamento de Lingua Galega e Literatura 

é a seguinte: 

 

1º, 2º e 3º trimestre 

 Teatro e exposicións, segundo oferta. 

 

10. CONTIDOS MÍNIMOS DE 2º DE BACHARELATO 

• Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

o Compresión e produción de textos orais cunha axeitada coherencia, cohesión e corrección fonética e prosódica 

• Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

o Propiedades do texto. 

• Bloque 3. Funcionamento da lingua 

o A fonética e a fonoloxía. Descrición de fonemas.  

o As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais.  

o Estrutura e formación de palabras. Tipos de morfemas e análise morfolóxica. 

o Sintaxe: unidades e funcións sintácticas. 

o O enunciado: as palabras, as frases, as cláusulas e as oracións. Tipos de enunciado. 



 

o Semántica: campos semánticos. As relacións e cambios semánticos. 

o A palabra. As clases de palabras. Definición de palabras. 

• Bloque 4. Lingua e sociedade 

o As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. 

o Historia da normativización: construción da variedade estándar, interferencias e desviacións da norma. 

o Linguas minorizadas e linguas minoritarias. 

o O galego no 1º terzo do século XX. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

o O galego de 1936 a 1975. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

o O galego de finais do século XX e comezos do XXI. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

• Bloque 5. Educación literaria 

o Primeiro terzo do século XX 

o A poesía das Irmandades da Fala e a poesía de vangarda 

o A prosa: as Irmandades e o Grupo Nós. 

o O teatro: Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

o A literatura entre 1936 e 1976:  

o A poesía: a Xeración de 1936, a promoción de enlace e a Xeración das Festas Minervais. A poesía no exilio. 

o A prosa: os renovadores da prosa. A nova narrativa galega. A prosa no exilio. 



 

o O teatro: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. O teatro no exilio. 

o A literatura de finais do século XX e comezos do XXI: 

o Poesía: Temas e autoras e autores dos 80, 90 e ata hoxe. 

o Prosa: Temas e autoras e autores dos 80, 90 e actuais. 

o Teatro: Dende os 80 ata a actualidade. 

o Lectura, análise e comentario de textos significativos, polo menos dunha obra completa de cada un dos períodos literarios 

referidos. 
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A) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
No presente curso atopámonos no IES Indalecio Pérez Tizón con tres niveis de lingua portuguesa, os correspondentes á materia 

optativa como segunda lingua estranxeira para 1º da ESO, 2º da ESO , 3º e 4º da ESO, todos eles baixo as directrices da LOMCE.  

 

O IES Indalecio Pérez Tizón localízase na cidade histórica de Tui, fronteiriza con Portugal a través de Valença do Minho, coa cal 

constitúe a Eurocidade Tui-Valença, unha administración transfronteiriza que trata de achegar a vida social e económica das dúas 

marxes do Río Miño. Deste xeito, a ligazón con Portugal por motivos laborais, profesionais, culturais, turísticos e educativos, fai que 

o coñecemento de portugués sexa unha necesidade crecente en Galiza. 

 

As relacións comerciais constitúen unha razón de peso, mais non debe ser este o interese que prevaleza fronte ao interese cultural 

como forma de enriquecemento persoal. O dominio do portugués non só é importante para ampliar as posibilidades de acceso a 

novas relacións interprofesionais en Portugal, senón que tamén favorece unha mentalidade máis aberta e plural e permite 

comprender moito mellor as fondas raigames da nosa propia lingua galega. 

 

Moita xente descoñece que o portugués é un dos idiomas máis utilizados no mundo – por diante do alemán e francés- e que hoxe 

en día rexistra un número crecente de persoas en moitos países que queren aprendelo. En España destacan sobranceiramente os 

estremeños. Os galegos non debemos quedar atrás neste proxecto e débese pór máis interese en fomentar iniciativas, sobre todo 

desde a Consellaría de Educación, que fomenten máis a lingua irmá no noso país, para que sexamos pioneiros no ensino do 

portugués como lingua optativa no ensino. 

 



 

Tampouco se debe deixar a promoción do portugués en mans de profesores voluntarios ou  limitar o seu ensino nas poboacións 

transfronteirizas como A Guarda, Tui, As Neves, ... Cómpre estender o ensino do portugués a todo o territorio galego. 

Innegablemente é importantísimo que se amplíen as axudas económicas para intercambios escolares e se regulen actividades de 

inmersión lingüística do alumnado (tal como se fai en Estremadura con campamentos dunha semana) e non só reservar os 

investimentos para o ensino/aprendizaxe do inglés, o que demostra unha clara falta de visión de futuro para Galiza. 

 



 

B) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

É innegable que a materia de lingua estranxeira  está relacionada directamente coa competencia en comunicación lingüística, pero, 

debido aos seus trazos comunicativos, sociais e culturais, tamén contribúe ao desenvolvemento doutras competencias como a de 

aprender a aprender, a do tratamento da información e competencia dixital, á competencia social e cidadá, á competencia artística 

e cultural e á da autonomía e iniciativa persoal. 

 

De maneira máis tanxencial tamén contribúe ás competencias matemática e do coñecemento e a interacción co mundo físico, 

especialmente mediante a utilización da lingua estranxeira como instrumento de información con outros contidos do currículo e coa 

asistencia a cursos en Portugal e os intercambios con escolas da outra marxe do Miño. 

 

Tendo en conta o anteriormente indicado no DOG, o ensino do portugués como lingua estranxeira no noso centro, alén do xa 

comentado na introdución, tamén nos serve e servirá para favorecer a mellora das competencias do alumnado que escolla esta 

materia optativa. 

 
Logo da intensa actividade de promoción da materia no curso (2015/16) conseguiuse unha matrícula aproximada de 17 alumnos de 

nova incorporación en 1º da ESO e de 5 para 2ºESO e 4 para 3º da ESO, o que nos dá conta de que se vai normalizando a presenza 

da oferta de lingua portuguesa no centro. Do alumnado de 1º da ESO non temos información previa, pero sabemos que os que xa 

repiten no centro e cursan 2º da ESO e 3º da ESO teñen as seguintes características; en 2º teñen uns baixos ou  escasos 

rendementos académicos.  As súas actitudes pasivas, a súa falta de interese, a súa actitude na aula, etc. obrígannos, igual ca en 

todas as demais disciplinas, a traballar non só a súa competencia en comunicación lingüística senón tamén outras capacidades de 



 

actuación, isto é, unha serie de habilidades básicas que consisten nun «saber facer», nun saber práctico, unido a elementos éticos 

e valores, para que ao finalizaren o período obrigatorio,  dominen cando menos  algunhas das competencias básicas que os/as 

capaciten para a súa inserción na futura vida profesional. Este traballo xa se iniciou no curso anterior, polo que reforzaremos esforzos 

para que ao remate deste curso non só consigan os obxectivos académicos marcados nesta programación, senón tamén a suficiente 

autonomía e gusto pola materia que lles pode proporcionar o feito de que sexan un ano maiores e haxa un traballo de sensibilización 

detrás. O alumnado de 3º da ESO cursou a materia de portugués no centro nos dous cursos anteriores polo que cómpre repasar 

todos os coñecementos adquiridos e deseñar estratexias para acadar os obxectivos do novo curso. Este ano, por mor da 

diversificación de optativas, ninguén escolleu Lingua Portuguesa en 1º Bacharelato. Con todo hai que indicar que aumentou 

considerablemente o alumnado, sobre todo en 1º ESO, con 29 alumnos e alumnas. 

 
De feito, as actividades propostas na aula responden aos estándares de aprendizaxe recollidos na nova lexislación: 

1. Tratamento da información e competencia dixital 

- Preténdese potenciar a aprendizaxe e o rendemento persoal destes alumnos nas competencias básicas, especialmente as 

lingüísticas, utilizando as tecnoloxías da información e comunicación como elemento motivador. 

- Hase potenciar o uso do ordenador como un medio de aprendizaxe, e non só de xogo, por parte dos alumnos. 

- Haberá un uso da informática como vehículo de fomento da colaboración e a axuda entre os alumnos para así contribuír á 

superación de desigualdades. 

 Pretendemos aprender a saber utilizar responsablemente as novas tecnoloxías como medio para acceder a unha máis 

ampla e mellor información así como a súa correcta selección, de acordo coa tarefa solicitada. 

 Usaremos o computador para os distintos bloques da materia: na comprensión de textos orais será primordial o uso 



 

das Tics para poder acceder a enunciados de falantes nativos (SLEB1) 

 No tocante á comprensión de textos escritos faremos uso das Tics para traballar o estandar de aprndizaxe recollido en 

SLEB4. 

 Tamén será primordial a comunicación a través da rede para acceder a recursos cos que levar adiante actividades 

recollidas no estándar de aprendizaxe SLEB5 

Nos novos proxectos de ensino xúlgase como imprescindible adaptarse ás novas tecnoloxías e converter os contidos en aulas máis 

interactivas con animacións, vídeos, simulacións, audicións,  que tornan o proceso de aprendizaxe máis construtivista, ou permiten 

testar e avaliar os coñecementos de forma inmediata e dinámica.  Polo de agora, e á espera de podermos ter algún día un encerado 

electrónico na aula de portugués e traballar cada alumno/a con cadanseu computador,  e mesmo ter un laboratorio de idiomas !!!, 

iremos ás aulas de informática ou á Biblioteca II cando estean libres para acceder a sites lúdico-educativos como 

www.sitiodosmiudos.pt, www.infopedia.pt ou www.sabermais.pt, … 

 

Como na rede existen múltiplos recursos de apoio à aprendizaxe da lingua portuguesa, vou citar a seguir  só algúns  que son de 

moita utilidade: 

 

●BibliotecaUniversal. 

●Centro Virtual Camões. Nesta área encontra recursos que apoiarán a aprendizaxe de portugués nas suas varias vertentes: falar, 

ouvir, ler e, brevemente, escribir. Exploraremos tamén a sección brincar, onde hai jogos para aprender portugués de forma lúdica. 

Os recursos están organizados en tres niveis de dificultade. 

●Ciberdúvidas. 

http://www.universal.pt/main.php?id=4
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues.html
http://ciberduvidas.pt/


 

●Conjugador de verbos. Esta base de verbos conxugados da lingua portuguesa posúe aproximadamente 280.000 rexistros distintos. 

● Corrector ortográfico. Para facilitar o aceso á tecnoloxía FLiP, a Priberam dispón, en servizo gratuito on-line, o corrector ortográfico 

e o corrector sintáctico (apenas con suxestións, sen explicación gramatical dos erros) para portugués europeo e  do Brasil. En 

ámbalas variedades da lingua portuguesa é posíbel usar as versións con e sen o Acordo Ortográfico de 1990. 

●Dicionário. O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (DPLP) é un dicionario de portugués contemporáneo que contén cerca de 

105 000 entradas lexicais, que permite a consulta de definicións, con sinónimos e antónimos por acepción . É tamén posíbel consultar 

información sobre a orixe de algunhas palabras e a súa pronuncia. 

 ●Dicionário Bilingue. Máis de 100.000 palabras e expresións e 200.000 traducións e exemplos de uso. Transcrición fonética en 

todas as voces portuguesas. Un extenso repertorio léxico. 

●Infopédia. 

●Portal da Língua Portuguesa. É un repositorio organizado de recursos lingüísticos. Pretende ser orientado tanto para o público en 

xeral como para a comunidade científica, servindo de apoio a quen traballa coa lingua portuguesa e a todos os que teñen  interese 

ou dúbidas sobre o seu funcionamento. Todo o contido do Portal é de libre acceso e está en constante desenvolvemento. 

 portuguesembadajoz.wordpress.com 

 
2. Competencia social e cidadá 
 

- Pretendemos potenciar a  capacidade de resolución de problemas, isto é,  a disposición e habilidade para enfrontarse e dar 

resposta a unha situación mediante a organización ou aplicación dunha estratexia operativa para encontrar unha solución aos 

conflitos. 

- Mellorar a capacidade de relación interpersoal para interaccionar con outros/as establecendo un trato adecuado, atento e 

http://linguistica.insite.com.br/mod_perl/conjugue
http://www.flip.pt/FLiP-On-line.aspx
http://www.priberam.pt/dlpo/
http://www.wordreference.com/espt/
http://www.infopedia.pt/pesquisa?qsFiltro=14
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=main


 

empático. Deben saber manter as formas nun debate, nunha asemblea, … Deben aprender a cooperar e convivir como 

cidadáns/cidadás dun estado laico e democrático. Deben respectar outras persoas procedentes de países diferentes con linguas 

diferentes. 

 Aprender a aceptar e acatar as decisións adoptadas polo grupo. 

 Especialmente relevante ha ser o bloque 5 e os estándares de aprendizaxe nel recollidos SLEB5 

 
 
 
3. Autonomía e iniciativa persoal e a competencia para aprender a aprender. 

 
- Habemos mellorar a capacidade de organización do  traballo: a disposición e habilidade para crear as condicións   adecuadas  

para realizar as tarefas de forma eficaz e eficiente. 

-  Valorar a responsabilidade no traballo. 

- Aprender a traballar en equipo (en pequenos grupos ou gran grupo): a habilidade para colaborar de forma coordinada con 

outros alumnos/as na realización de tarefas para obter un obxectivo común. 

- Ampliar a capacidade de autonomía para realizar unha tarefa de forma independente e executala completamente sen 

necesidade de recibir axuda ningunha. 

 A capacidade de iniciativa no traballo: a disposición e habilidade para tomar decisións e buscar estratexias. 

 Todos os estándares de aprendizaxe traballan esta competencia. 

 
4. Competencia en comunicación lingüística. 

 
 A maior parte das actividades recollen os estándares de aprendizaxe que desenvolven esta competencia, os cinco 



 

bloques recollen actividades tipo útiles para desenvolver a base desta materia que é a comunicación en lingua portuguesa. 

 

 

5. Competencia artística e cultural. 
 
- Ao longo do curso e nos dous niveis hanse traballar aspectos que fomenten a expresión artísitca e a comunicación coa 

cultura portuguesa, un dos eixos da materia. Recóllense os estándares do bloque 5 especialmente pero calquera deles será 

escusa para darlle a vertente ás actividades máis próxima ao desenvolvemento desta competencia. 

 
 



 

C) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

De acordo co establecido nos decretos básicos para as linguas estranxeiras, o obxectivo principal será a adquisición dunha 

competencia comunicativa en tódalas súas vertentes. Competencia comunicativa que incluirá as seguintes subcompetencias: 

 

- Competencia lingüística (elementos fónicos, morfosintácticos e semánticos); 

- Competencia discursiva (actos de fala); 

- Competencia sociolingüística (convencións sociais, rexistros,...). 

 

O alumnado terá de empregar estratexias de comunicación de forma natural e sistemática coa fin de facer eficaces os actos de 

comunicación realizados a través das distintas destrezas comunicativas.  Estas serán: produtivas (expresión oral e escrita) e 

receptivas  ( comprensión oral e escrita). 

 

 

A comunicación oral será unha das máis traballadas na ESO.  Ao mesmo tempo realizaranse actividades de lectura e de expresión 

escrita, dirixidas á aprendizaxe de léxico e ortografía. 

 

Por tratarse dunha etapa obrigatoria, e como os/as alumnos/as teñen diferentes capacidades, diferentes niveis de competencia 

comunicativa e diferentes intereses, non seguiremos unha focalización metodolóxica única senón que procuraremos garantir o 

equilibrio entre as catro destrezas e telas en conta á hora da avaliación. 

 



 

Nestes primeiros anos, os obxectivos son bastante modestos. Pretendemos acadar na ESO o nivel A2 do cadro das linguas europeas, 

reforzando desde primeiro da ESO aspectos indicados na programación. 

 

 

Dadas as características tan diferentes dos nosos alumnos: alumnos portugueses que non a deben estudar como lingua estranxeira 

fronte a alumnado galego ou doutros lugares, moitos deles con grandes atrancos na lecto-escritura,  non  nos permite esixir o mesmo 

nivel  a todos-as. Por ese motivo, iremos adaptando os materiais e as nosas esixencias ás capacidades do alumnado. 

-  Expresarse por escrito cunha corrección mínima en português. 

- Comprender textos orais do día a día e aprender a percibir o portugués do Brasil ou doutros países lusófonos. 

- Ler e comprender obras literarias cun vocabulario adecuado ao seu nivel. A escolla terá en conta os clásicos infantís portugueses. 

- Adquirir un mínimo de léxico que lles permita expresarse oralmente en portugués en situacións diversas e comúns. 

- Participar en interaccións orais de acordo coas normas establecidas e reproducir conversas planificadas, relacionadas con algún 

contido do currículo ou temas de actualidade. Por exemplo, ir comprar a unha papelaría material escolar. 

- Coñecer a realidade dos países lusófonos a través de investigación no Google Earth, o Google Lit Trips e outras ferramentas da 

internet. 

-Concienciarse da importancia da lingua portuguesa a nivel mundial. Respectar o pobo veciño e a súa cultura, evitando actitudes 

xenófobas, etnocéntricas e androcéntricas. 



 

D) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 LINGUA PORTUGUESA 1ºESO 
 
(Os estándares márcanse co código do DCB na marxe esquerda) 
 

PROXECTO 1: PORTUGAL 
(Setembro -outubro) 

obxectivos: 
 Reflexionar sobre as semellanzas e diferenzas galego – portugués. 
 Coñecer as letras e os sons do portugués. 
 Ter un primeiro contacto coa lusofonía, onde se fala o portugués. 
 formular as primeiras palabras en portugués . 

 

3,1 Comprensión 
escrita 

Actividades de comprensión moi básicas, analizando 
similitudes e semellanzas galego-portugués 

1,3 Comprensión 
oral 

Videos Portugal 

4,2 Expresión 
escrita 

Xénero e número 
verbo ser 

2,1 
5,1 

Expresión oral A pronuncia e o alfabeto 

5,5 Cultura Unidade 0: marcas culturais de Portugal 
onde se fala portugués 

 Gramática Xénero e número 
verbos ser-ter-morar 



 

(unidades 0 e 1) 

 Vocabulario Primeiras palabras 

5,5 Tarefa Mural sobre onde se fala portugués 

 
 
 



 

 
PROXECTO 2: A ESCOLA 

(novembro ) 
obxectivos: 

 Aprender a usar a lingua en contextos próximos (a sala) 
 Valorar a diversidade cultural dentro da lusofonía. 
 Usar a lingua para textos simples. 

 
 

3,4 Comprensión 
escrita 

Persoas que se presentan, escolas en Portugal 

1,1 Comprensión oral Videos escolas en Portugal 

4,1 Expresión escrita Presentarse e describir onde están 

2,1 Expresión oral Describir a súa escola 

5,1 cultura A Lusofonía, as escolas do mundo lusófono 

5,2 Gramática Verbos regulares 
(unidade 6) 

 Vocabulario  A escola 

5,5 tarefa Folleto sobre o noso IES 

 
 



 

 
PROXECTO 3: ADORO VALENÇA 

(decembro -xaneiro) 
obxectivos: 

 valorar a proximidade xeográfica con Portugal e achegarse culturalmente. 
 Aprender a facer presentacións simples de lugares e persoas. 
 Sistematizar estruturas lingüísticas básicas do portugués. 

 

3,2 Comprensión escrita Textos sobre cidades, outros 

1,2 Comprensión oral Canción adoro Lisboa 

4,1 
4,4 

Expresión escrita Postal Valenciana 

2,3 Expresión oral Presentar Tui 

5,2 cultura Valença do Minho 

5,2 Gramática Verbo ficar 
estar-ficar 

estar a +infin 
repaso ser estar ter 

 Vocabulario  A cidade 

5,5 tarefa Visita cultural a Valença do Minho 

 



 

 
PROXECTO 4: FAMILIA 

(febreiro- 15 marzo) 
obxectivos: 

 Presentarse e presentar o seu entorno próximo 
 Reflexionar sobre os tipos de familias 
 Usar novas estruturas lingüísticas para expresar contidos próximos 

 

3,3 Comprensión escrita Textos sobre familias 

1,4 Comprensión oral Parentesco, tipos de familia 

4,2 Expresión escrita Descrición da familia propia 
descrición familia tv 

2,5 Expresión oral Presentar a súa familia 

5,4 cultura Familias de reis historia de Portugal 

 Gramática Posesivos 
preposicións de tempo 
principais contraccións 

 Vocabulario A familia 
adxectivos para descrición 

5,4 
5,5 

tarefa Árbores xenealóxicas 

 



 

 
PROXECTO 5: EU 

(15marzo -abril) 
obxectivos: 

 Expresar sentimentos persoais 
 falar de si mesmo/a 
 Redactar vivencias persoais 

 
 

3,1 
3,3 

Comprensión escrita (Unidade 4) Estou feliz 

1,4 Comprensión oral Textos falando de si 

4,3 Expresión escrita O mesmo sentimentos 

2,4 Expresión oral Expresar cuestións persoais 

5,5 Cultura O fado 

 Gramática Ser estar haber quanto locucións 
prepositivas... 

 Vocabulario Sentimentos 

5,2 Tarefa diário 

 
 



 

 
PROXECTO 6: A CIDADE 

(maio -xuño) 
obxectivos 

 Describir un entorno urbano 
 defenderse nunha cidade de fala portuguesa 
 Coñecer a cultura urbana 

 
 

3,4 Comprensión escrita Unidades 3 e 5 

1,2 Comprensión oral Unidades 3 e 5 

4,3 
4,4 

Expresión escrita Falar deles e de onde son 

2,3 Expresión oral idem 

5,3 Cultura Cidades do ámbito lusófono 

 Gramática Verbos de gosto adoro 
repaso de todo 

 Vocabulario Cidade persoas animais 

5,5 Tarefa Saída didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 LINGUA PORTUGUESA 2ºESO 
 
 

PROXECTO 1: A COMIDA 
(setembro -outubro) 

obxectivos 
 Falar de comidas 
 interiorizar vocabulario gastronómico 
 Repasar usos e formas do portugués 

 
 

1,3 Comprensión oral Textos orais sobre comidas 

2,5 Expresión oral Presentarse e describir 
gustos culinarios 

3,4 Comprensión escrita Informacións restaurantes 

4,1 Expresión escrita Elaborar un menú 

5,4 Cultura Alimentos do mundo 
lusófono 

 Gramática Repaso dos verbos 
irregulares máis frecuentes e 

dos regulares en presente 

 Vocabulario As comidas, os alimentos 

5,5 Tarefa Elaborar uns menús de 
cociña portuguesa 

 
 



 

PROXECTO 2: TEMPO LIBRE 
(novembro - decembro) 

obxectivos 
 Procurar información relativa ao tempo libre 
 falar de ocio e tempo libre na cidade 
 Expresar adecuadamente contidos relativos ao transporte público 

 
 

1,2 Comprensión oral Ir de compras 

2,5 Expresión oral Falar dos gustos 

3,1 Comprensión escrita Comprensión de textos 
relativos ao tempo libre 

4,2 Expresión escrita Cubrir unha ficha persoal 

5,2 Cultura Relativa á cultura urbana 
(música, artes...) 

 Gramática Usos dalgúns verbos 
demostrativos 

adverbios 
algunhas perífrases 

produtivas en portugués 

 Vocabulario Tempo libre, un barrio, un 
restaurante, opinións e 

gustos 

5,2 Tarefa Investigar a vida nunha 
cidade exótica 

 
 



 

PROXECTO 3: HISTORIA DE PORTUGAL 
(decembro - xaneiro) 

obxectivos 
 coñecer novos contidos da historia de Portugal e do Brasil 
 Falar de iconos culturais como estatuas ou monumentos 
 Afondar na gramática da lingua portuguesa 

 
 

1,4 Comprensión oral Textos sobre lugares 
históricos 

2,1 Expresión oral Falar de museos, horarios, 
lugares para coñecer a 

historia de Portugal 

3,2 Comprensión escrita Textos sobre horarios, 
normas de museos... 

4,3 Expresión escrita Escrita de isntrucións para 
coñecer un lugar 

 Cultura Historia de Portugal e do 
Brasil 

5,1 Gramática Repaso dos sons do 
portugués usos de 

preposicións e contraccións, 
usos de verbos con 

diferentes preposicións. 

 Vocabulario Vocabulario urbano e cultural 

5,5 Tarefa Localizar info en internet 
sobre feitos históricos 



 

(ex: descobertas ou cravos) 

 
 



 

PROXECTO 4: DESPORTOS 
(Febreiro-marzo) 

obxectivos 
 coñecer vocabulario deportivo e físico 
 Aprender a describir actividades físicas e deportivas 
 Afondar na gramática e nos usos verbais 
 Aprender a xustificar e argumentar 

 
 

1,3 Comprensión oral Textos sobre deportes 

2,4 Expresión oral Interaccionar en temática 
deportiva 

3,3 Comprensión escrita Textos sobre persoas que se 
describen e falan de deporte 

4,4 Expresión escrita Escribirse con compañeiros 
falando sobre esta temática 

5,3 Cultura A capoeira 

 Gramática Uso de conectores 
o adxectivo 

análise gramatical básica 
(categorías gramaticais) 

 Vocabulario O aspecto físico 
a saúde 

os deportes 
o corpo humano 

5,5 Tarefa Traballo común sobre 
deportes 



 

 
 



 

PROXECTO 5: VIAXES 
(marzo -abril) 

obxectivos 
 Poder expresar experiencias en pasado 
 Falar de lugares do mundo, próximos ou lonxanos ao alumno 
 verbos en pretérito 

 
 

1,4 Comprensión oral Texto experiencias persoais 

2,2 Expresión oral Fala de si e das 
expreriencias en diálogos 

entre iguais 
normas de cortesía 

(xogos de roles) 

3,1 Comprensión escrita Textos sobre lugares e 
experiencias 

4,4 Expresión escrita Cartas viaxes 
postais 

textos en pasado 

5,5 Cultura Algún lugar da lusofonía ex: 
Cabo Verde 

 Gramática Pretéritos 
adverbios temporais 
descrición lugares 

repaso 

 Vocabulario Viaxes 
trasportes 



 

ocio e tempo libre 
xeografía 

5,5 Tarefa Traballo sobre Cabo Verde 

 
 



 

PROXECTO 6: VIVIR NO PASADO 
(maio - xuño) 

obxectivos 
 Usar verbos en pasado 
 As festas históricas 
 verbos en pretérito 
 Interesarse pola historia e feitos que xustifican a realidade presente. 

 
 

1,2 Comprensión oral Textos sobre festas da 
historia en Portugal 

2,3 Expresión oral Falar de experiencias 
relacionadas co tema 

3,4 Comprensión escrita Localizar información en 
folletos 

4,2 Expresión escrita Cubrir folla e explicala 

5,4 Cultura Recensión dun libro ou 
película 

 Gramática Verbos en pasado 

 Vocabulario Feitos históricos 
festas 

lugares 

5,4 Tarefa Recensión dun libro ou 
película 

 
 
 



 

 LINGUA PORTUGUESA 3ºESO 
 

PROXECTO 1: VACACIÓNS 
(setembro -outubro) 

obxectivos 
 Aprender a redactar unha carta informal 
 Describir lugares 
 Narrar feitos pasados, situacións presentes e formular hipóteses 
 Repasar verbos e coñecer o condicional 

 
 

1,2 Comprensión oral Textos sobre vacacións 

2,1 Expresión oral Expresar contidos pasados 
relativos ás vacacións 

2,1 Comprensión escrita Comprensión de textos 
simples sobre as vacacións 

4,3 Expresión escrita Textos de cubrir e enunciar 
cuestións relativas ás viaxes 

5,2 Cultura As pousadas de juventude 

 Gramática Os tempos verbais en 
presente – pretérito – futuro 

e o condicional 

 Vocabulario Repaso de vocabulario 
novos campos, as viaxes 

5,2 Tarefa Programar unha viaxe 
(posibilidade de realizala) 

 



 

 



 

PROXECTO 2: MÚSICA 
(novembro) 

Obxectivos 
 Coñecer novos contidos culturais relativos á música 
 Estudar as formas e usos do pretérito perfecto 
 Os adverbios de tempo 

 
 

1,3 Comprensión oral Festivais de música e 
concertos 

2,3 Expresión oral Pedir informacións dun 
festival, aloxamentos... 

3,2 Comprensión escrita Normas dun concerto 

4,2 Expresión escrita Cubrir fichas, dar 
informacións básica 

5,4 Cultura Música portuguesa 

 Gramática Pretérito perfecto simples 
adverbios 

 Vocabulario Música 
aloxamentos 
instrumentos 

teatros e salas de concertos 
música popular 

5,4 Tarefa Presentacións de grupos 
portugueses e lusófonos 

 



 

PROXECTO 3 : A TV  
(decembro - xaneiro) 

Obxectivos 
 Coñecer as tv de Portugal e Brasil 
 Aprender a argumentar opinións 
 As formas verbais e os conectores 

 
 

1,1 Comprensión oral Programas tv 

2,4 Expresión oral Argumentar a favor ou en 
contra de contidos 

televisivos 

3,4 Comprensión escrita Artigos de opinión 

4,3 Expresión escrita Grella de programación, 
artigos pequenos de opinión 

5,1 Cultura Os medios portugueses 
globo tv 

 Gramática Pretérito mais que perfeito 
portugués 
conectores 

 Vocabulario tv 

5,1 Tarefa Facer un programa 
informativo 

 



 

PROXECTO 4 : LIBROS E PELÍCULAS 
(febreiro – 15 marzo) 

Obxectivos 
 Aprender a redactar opinións argumentadas sobre libros e películas 
 Aprender a estruturar textos 
 Fomentar a lectura 

 
 

1,5 Comprensión oral Parte dun filme ou unha 
curtametraxe 

2,4 Expresión oral Dar opinións sobre libros 

3,4 Comprensión escrita Lecturas bibliomóvel Valença 
do Minho 

4,4 Expresión escrita Recensións de libros e 
películas 

5,3 Cultura Cinema portugués e 
brasileiro 

 Gramática Pronomes relativos 

 Vocabulario Cine, profesións, tipos de 
películas, libros, xéneros 

literarios, creación literaria 

5,3 Tarefa Facer unha recensión sobre 
un libro ou película 

 



 

PROXECTO 5: A MODA 
(15 marzo - maio) 

Obxectivos 
 Aprender vocabulario específico da moda e a arte 
 Revisar a gramática vista ata o momento 
 Potenciar a autonomía na procura de estratexias comunicativas. 

 
 

1,4 Comprensión oral Escoita comprensiva sobre 
moda e artes 

2,2 Expresión oral Describir persoas e lugares 

3,3 Comprensión escrita Textos sobre moda e artes 

4,1 Expresión escrita Redactar textos breves 
sobre a temática do 

proxecto. 

5,5 Cultura Deseño e vangarda en 
Portugal e países lusófonos 

 Gramática Repaso de todos os tempos 
verbais 

 Vocabulario Aspecto físico, vestimenta, 
moda, deseño 

5,5 Tarefa Redactar artigo de moda 
para a revista do proxecto 6 



 

PROXECTO 6 : A REVISTA 
(maio/xuño) 

Obxectivos 
 Por en práctica todo o aprendido no curso 
 Afondar na vida dos adolescentes en Portugal ou Brasil. 
 Repasar toda a gramática aprendida 
 Léxico relacionado coas revistas e prensa escrita 

 
 

1,4 Comprensión oral Oir audios sobre a vida dos 
adolescentes 

2,2 Expresión oral Falar de temas da 
adolescencia 

3,3 Comprensión escrita Textos revistas mozos 

4,1 Expresión escrita Redacción revista 

5,5 Cultura Prensa en Portugal e Brasil 

 Gramática OD/OI repaso 

 Vocabulario Xuventude e prensa 

5,5 Tarefa Facer unha revista tipo 
adolescentes 

 



 

LINGUA PORTUGUESA 4ºESO 



 

 PROXECTO 7 : AS NOVAS TECNOLOXÍAS 
(setembro/outubro) 

Obxectivos 
 Pór en práctica todo o aprendido no curso pasado. 
 Afondar na práctica dos adolescentes coas novas tecnoloxías. 
 Repasar toda a gramática aprendida 
 Léxico relacionado coas novas tecnoloxías e os seus equipamentos. 

 
 

1,4 Comprensión oral Oir audios sobre a vida dos 
adolescentes 

2,2 Expresión oral Falar do tema tecnolóxico na 
adolescencia 

3,3 Comprensión escrita Textos revistas mozos 

4,1 Expresión escrita Redacción empregando 
novas tecnoloxías 

5,5 Cultura Redes sociais 

 Gramática Verbos, adverbios e 
futuridade e infinitivo persoal 

 Vocabulario Obxectos e equipamentos 

5,5 Tarefa Crear personaxes virtuais 

 



 

 PROXECTO 8 : ECOLOXÍA 
(novembroo/decembroo) 

Obxectivos 
 Por en práctica todo o aprendido ata agora. 
 Afondar nos temas medioambientais e os seus problemas. 
 Repasar toda a gramática aprendida e iniciar a pasiva. 
 Léxico relacionado co medioambiente. 

 

1,4 Comprensión oral Oir audios sobre problemas 
medioambientais. 

2,2 Expresión oral Facer preguntas e 
respondes cuestións sobre o 

tema 

3,3 Comprensión escrita Reflexionar sobre noticias de 
problemas medioambientais 

4,1 Expresión escrita Completar frases e escribir 
noticias sobre o 
medioambiente 

5,5 Cultura Aproveitamento e reciclaxe 

 Gramática A voz pasiva e participios 
dobres 

 Vocabulario Léxico medioambiente 

5,5 Tarefa Facer unha una carta de 
petición e solución do 

problema medioambiental 

 



 

 PROXECTO 9 :  A AMIZADE 
(xaneiro/febreiro) 

Obxectivos 
 Por en práctica todo o aprendido ata agora. 
 Afondar nos temas de relación social de amizade. 
 Repasar toda a gramática aprendida e iniciaro condicional. 
 Léxico relacionado coas relación sociais de amizade. 

 

1,4 Comprensión oral Oir audios sobre opinións do 
tema 

2,2 Expresión oral Facer debates de opinión 
sobre o que é a amizade na 

adolescencia 

3,3 Comprensión escrita Reflexionar sobre noticias de 
problemas de relación na 

adolescencia 

4,1 Expresión escrita Escribir redaccións sobre a 
importancia da amizade 

5,5 Cultura Estudo da amizade na 
cidade e através das redes 

sociais 

 Gramática Tratamento do condicional 

 Vocabulario Léxico sobre as relación 
sociais 

5,5 Tarefa Facer un libro sobre o grupo 
e a súa relación 

 



 

 PROXECTO 10 :  INTERCAMBIOS CULTURAIS 
marzo 

Obxectivos 
 Por en práctica todo o aprendido ata agora. 
 Afondar no tema da mobilidade estudantil. 
 Repasar toda a gramática aprendida e iniciar o subxuntivo. 
 Léxico relacionado coa mobilidade estudantil e viaxes. 

 

1,4 Comprensión oral Oír audios sobre opinións do 
tema 

2,2 Expresión oral Facer debates de opinión 
sobre experiencias viaxeiras 
e de intercambio lingüístico 

3,3 Comprensión escrita Reflexionar sobre noticias de 
experiencias de intercambio 

4,1 Expresión escrita  Correspondencia escrita  

5,5 Cultura Programas de intercambio 
cultural 

 Gramática Tratamento do subxuntivo e 
o desexo 

 Vocabulario Léxico sobre a mobilidade 
estudantil 

5,5 Tarefa Facer una entrevista 

 



 

 PROXECTO 11 :  AS LINGUAS E O MULTILINGÜISMO 
abril 

Obxectivos 
 Por en práctica todo o aprendido ata agora. 
 Afondar no tema do multilingüismo. 
 Repasar toda a gramática aprendida e iniciar os verbos de opinión e impersoais. 
 Léxico relacionado co ámbito do multilingüismo. 

 

1,4 Comprensión oral Oír audios sobre as linguas 
do mundo 

2,2 Expresión oral Expresar xuízos sobre as 
linguas 

3,3 Comprensión escrita Reflexionar sobre textos 
multilingües 

4,1 Expresión escrita Facer redaccións sobre a 
importancia das linguas nos 
seus territorios 

5,5 Cultura Achegamento á cultura 
mundial 

 Gramática Tratamento dos verbos de 
opinión e impersoais 

 Vocabulario Léxico sobre o 
multilingüismo 

5,5 Tarefa Facer un traballo sobre a 
importancia das linguas 

 



 

 PROXECTO 12 :  A LUSOFONÍA 
maio/xuño 

Obxectivos 
 Por en práctica todo o aprendido ata agora. 
 Afondar no tema do multilingüismo. 
 Repasar toda a gramática aprendida e iniciaros verbos de opinión e impersoais. 
 Léxico relacionado co ámbito do multilingüismo. 

 

1,4 Comprensión oral Oír audios sobre a lusofonía 

2,2 Expresión oral Empregar o portugués 
brasileiro e africano 

3,3 Comprensión escrita Reflexionar sobre textos 
lusófonos 

4,1 Expresión escrita Tratamento do texto 
narrativo 

5,5 Cultura Achegamento á cultura dos 
diferentes países lusófonos 

 Gramática Tratamento das locucións 
concesivas e outras 

 Vocabulario Léxico sobre o 
multilingüismo 

5,5 Tarefa Facer un traballo sobre o 
mapa lusófono 

 



 

 
 
 
 



 

DI) GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA 
 
1º ESO 
 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo 

SLEB1.1 Que comprenda preguntas básicas simples 
realizadas nas sesións de clase 

SLEB1.2 Que comprenda frases simples habituais 
traballadas na clase 

SLEB1.3 Que comprenda o sentido global dun texto oral 
simple 

SLEB1.4 Que comprenda o sendido global dunha conversa 
simple. 

BLOQUE 2 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

SLEB2.1 Se se esforza por pronunciar minimamente ben os 
sons da lingua protuguesa 

SLEB2.2 Se colabora nas actividades orais 

SLEB2.3 Se se fai entender sobre os asuntos tratallados na 
aula 

SLEB2.4 Se participa nas conversas cun mínimo de 
interese e aproveitamento 

SLEB2.5 Se intercambia información básica nunha 
conversa. 

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

SLEB3.1 Se comprende cun mínimo de fluidez textos 
simples 

SLEB3.2 Se comprende enunciados 

SLEB3.3 Se comrpende información persoal básica 

SLEB3.4 Se comprende e localiza datos en textos reais 
simples. 

BLOQUE 4 PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

SLEB4.1 Se elabora textos moi básicos acorde aos temas 
tratados nas aulas 

SLEB4.2 Se é capaz de completar cuestionarios simples 
sobre textos moi básicos 

SLEB4.3 Se é capaz de escribir listaxes  e textos moi 
simples para responder a necesidades 
comunicativas inmediatas 

SLEB4.4 Se sabe seguir un modelo de texo e a partir del 
producir un novo. 

BLOQUE 5 COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 
PLURILINGUE 

SLEB5.1 Se sabe identificar sons e letras da lingua 

SLEB5.2 Se usa as convencións orais vistas nas clases 

SLEB5.3 Se ode interrelacionar aspectos lingüísticos 
doutros idiomas 

SLEB5.4 Se se dá comunicado en aspectos básicos da 
aula 



 

SLEB5.5 Se participa positivamente nos proxectos de aula. 

 
2º da ESO 
 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo 

SLEB1.1 Que comprenda preguntas básicas simples 
realizadas nas sesións de clase 

SLEB1.2 Que comprenda frases simples habituais 
traballadas na clase 

SLEB1.3 Que comprenda o sentido global dun texto oral 
simple 

SLEB1.4 Que comprenda o sendido global dunha conversa 
simple. 

BLOQUE 2 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

SLEB2.1 Se se esforza por pronunciar minimamente ben os 
sons da lingua protuguesa 

SLEB2.2 Se colabora nas actividades orais 

SLEB2.3 Se se fai entender sobre os asuntos tratallados na 
aula 

SLEB2.4 Se participa nas conversas cun mínimo de 
interese e aproveitamento 

SLEB2.5 Se intercambia información básica nunha 
conversa. 

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

SLEB3.1 Se comprende cun mínimo de fluidez textos 
simples 

SLEB3.2 Se comprende enunciados 

SLEB3.3 Se comrpende información persoal básica 

SLEB3.4 Se comprende e localiza datos en textos reais 
simples. 

BLOQUE 4 PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

SLEB4.1 Se elabora textos moi básicos acorde aos temas 
tratados nas aulas 

SLEB4.2 Se é capaz de completar cuestionarios simples 
sobre textos moi básicos 

SLEB4.3 Se é capaz de escribir listaxes  e textos moi 
simples para responder a necesidades 
comunicativas inmediatas 

SLEB4.4 Se sabe seguir un modelo de texo e a partir del 
producir un novo. 

BLOQUE 5 COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 
PLURILINGUE 

SLEB5.1 Se sabe identificar sons e letras da lingua 

SLEB5.2 Se usa as convencións orais vistas nas clases 

SLEB5.3 Se ode interrelacionar aspectos lingüísticos 
doutros idiomas 

SLEB5.4 Se se dá comunicado en aspectos básicos da 
aula 



 

SLEB5.5 Se participa positivamente nos proxectos de aula. 

 
 
3º Da ESO 
 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Estándar de aprendizaxe Procedementos e instrumentos de avaliación 

SLEB1.1 Visualización dun video e responder a preguntas 
sobre o mesmo, respostas abertas, verdadeiro ou 
falso, opción... 

SLEB1.2 Que responda a preguntas básicas formuladas na 
clase 

SLEB1.3 Que responda a preguntas básicas tras oir un 
texto oral 

SLEB1.4 Que explique o sentido dunha intervención oral 

BLOQUE 2 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

SLEB2.1 Que lea un texto breve en portugués con especial 
atención á pronuncia. 

SLEB2.2 Que responda a preguntas en portugués 

SLEB2.3 Que fale sobre asuntos da aula 

SLEB2.4 Que participe en conversas con compañeiros 

SLEB2.5 que intercambie información básica nunha 
conversa. 

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

SLEB3.1 Que comprenda cun mínimo de fluidez textos 
simples 

SLEB3.2 Que comprenda enunciados 

SLEB3.3 Que comprenda información persoal básica 

SLEB3.4 Que comprenda e localiza datos en textos reais 
simples. 

BLOQUE 4 PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

SLEB4.1 Que faga textos moi básicos acorde aos temas 
tratados nas aulas 

SLEB4.2 Que complete cuestionarios simples sobre textos 
moi básicos 

SLEB4.3  Que escriba listaxes  e textos moi simples para 
responder a necesidades comunicativas 
inmediatas 

SLEB4.4 Que siga un modelo de texo e a partir del produza 
un novo. 

BLOQUE 5 COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 
PLURILINGUE 

SLEB5.1 Que identifique sons e letras da lingua 

SLEB5.2 Que use as convencións orais vistas nas clases 

SLEB5.3 Que interrrelacione aspectos lingüísticos doutros 
idiomas 

SLEB5.4 Que se comunique en aspectos básicos da aula 

SLEB5.5 Que participe positivamente nos proxectos de 



 

aula. 

    
4º Da ESO 
 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Estándar de aprendizaxe Procedementos e instrumentos de avaliación 

SLEB1.1 Visualización dun video e responder a preguntas 
sobre o mesmo, respostas abertas, verdadeiro ou 
falso, opción... 

SLEB1.2 Que responda a preguntas básicas formuladas na 
clase 

SLEB1.3 Que responda a preguntas básicas tras oir un 
texto oral 

SLEB1.4 Que explique o sentido dunha intervención oral 

BLOQUE 2 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

SLEB2.1 Que lea un texto breve en portugués con especial 
atención á pronuncia. 

SLEB2.2 Que responda a preguntas en portugués 

SLEB2.3 Que fale sobre asuntos da aula 

SLEB2.4 Que participe en conversas con compañeiros 

SLEB2.5 que intercambie información básica nunha 
conversa. 

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

SLEB3.1 Que comprenda cun mínimo de fluidez textos 



 

simples 

SLEB3.2 Que comprenda enunciados 

SLEB3.3 Que comprenda información persoal básica 

SLEB3.4 Que comprenda e localiza datos en textos reais 
simples. 

BLOQUE 4 PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

SLEB4.1 Que faga textos moi básicos acorde aos temas 
tratados nas aulas 

SLEB4.2 Que complete cuestionarios simples sobre textos 
moi básicos 

SLEB4.3  Que escriba listaxes  e textos moi simples para 
responder a necesidades comunicativas 
inmediatas 

SLEB4.4 Que siga un modelo de texo e a partir del produza 
un novo. 

BLOQUE 5 COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL E 
PLURILINGUE 

SLEB5.1 Que identifique sons e letras da lingua 

SLEB5.2 Que use as convencións orais vistas nas clases 

SLEB5.3 Que interrrelacione aspectos lingüísticos doutros 
idiomas 

SLEB5.4 Que se comunique en aspectos básicos da aula 

SLEB5.5 Que participe positivamente nos proxectos de 
aula. 



 

E)CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
A materia desenvolverase en todos os niveis coa mesma metodoloxía. O profesor irá facendo a programación de aula segundo as 
necesidades dos grupos e empregando unha metodoloxía activa, procurando unha aprendizaxe significativa cun enfoque 
comunicativo. As catro áreas ou bloques propiamente lingüísticos serán abordados mediante proxectos, con xogos, escoitas de 
textos, actividades de comprensión e reelaboración de textos... tanto indiviudualmente coma en grupos. Fomentatarase o 
coñecemento da aprendizaxe cooperativa e iranse organizando as clases nunha sucesión de actividades para aproveitar os contidos 
previos que poida ter o grupo, actividades de ensino-aprendizaxe de novos contidos e de repaso e ampliación antes de seren 
avaliadas. En 1º da ESO e debido a que a cantidade de alumnos e alumnas é suficiente introduciranse a aprendizaxe cooperativa. 
Ao comezo de curso prepararase a aula CB2 como aula de portugués, cunha estrutura apta para o traballo cooperativo e dotándoa 
na medida en que sexa posible do material necesario para as aulas, así como dos recursos estruturais oportunos (radio CD, PC, 
proxector, pizarra dixital, mapas...) 
 
 
 
  F) MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 
 Para a materia haberá un manual de referencia que se corresponde co texto oficial para o curso 2016/17: 
 
Para 1º ESO:     Na onda do portugués 1, editora Lidel. ISBN: 978-972-757-553-4.  Unidades 1 a 6. 
 
Para 2º ESO:     Na onda do portugués 1, editora Lidel. ISBN: 978-972-757-553-4.  Unidades 7 a 12. 
 
Para 3º ESO:  Na onda do portugués 2, editora Lidel. ISBN: 978-972-757-811-5 Unidades 1 a 5. 
 
Para 4º ESO:  Na onda do portugués 2, editora Lidel. ISBN: 978-972-757-811-5 Unidades 6 a 12. 
 - Na onda do portugués 3, editora Lidel. ISBN: 978-972-757-845-0 Unidades 1 a 3. 
 
Ademais dos libros de texto oficiais, utilizamos outro material básico como por exemplo: 
 
. Colecção SOS português Gramática e Vocabulário, Porto Editora. 



 

. Colecção Gramática Prática, 3º e 4º ano, Porto Editora. 

. Dicionário Ilustrado. Dicionário de Português Língua não Materna, Porto Editora. 

. Português? Sim, obrigado 2, de European Language Institute. 

. Português Lingua Viva, Mendes Silva, Edit.Teorema. 

. Português ao Vivo (textos e exercícios), Marília M. Cascalho, Edit.Lidel. 

. Ver, Ouvir e Falar Português. Edit.Lidel. 

. Gramática Activa 1 e 2, Edit. Lidel. 

. A Questão Ortográfica. Reforma e Acordos da Língua Portuguesa. Edit. Notícias. 

. Comunicar em Português, Edit. Lidel 

. Jogos e actividades 2 . Português Coloquial, Ed. ASA 

. Dúvidas do Falar Português, (varios)  Edite Estrela, Editorial Notícias 

. Observa, Conta, Lê, Edit.Lidel 

. Timi 1, Edit. Lidel 

. Olá! Como está?, Edit.Lidel 

. Português a toda rapidez, Edit.Lidel 

. Manual de Fonética, Edit. Lidel 

. Histórias de Bolso, 21 contos de autores lusófonos anotados para estrangeiros. Gonçalo Duarte. 

. Dialogar em português. Lidel Helena Lemos. 

. Jornais e revistas portugueses así como enciclopedias xerais. 
En varias ocasións iremos traballar á sala de informática, para practicar actividades on-line, pasar probas, xogos de lingua, ... 
Tamén moitos materiais audiovisuais:  filmes, cd.roms, videos etc. 
Así mesmo asistirán a charlas, conferencias, de ser posible, que de maneira desinteresada veñen dar diferentes coñecidos e colegas 
sobre distintos aspectos do ensino ou da cultura portuguesa. 
 
 
G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Consideramos que a avaliación non é un acontecemento puntual, senón mais ben un proceso continuo, progresivo e dinámico. Polo 
tanto, ao avaliar teremos en conta as catro destrezas básicas. Non só  valoraremos os resultados dos exames escritos ou probas 
gramaticais.  As catro competencias (ler, ouvir, escribir e falar)  representa o 50% da nota final (10 puntos sobre 20). 



 

O alumnado realizará distintas probas (escritas, orais, traballos, lecturas, caderno da aula) nas que mediremos: 
 
. A competencia comunicativa oral  (10% da nota sobre 10): 

.Pola súa participación en conversas breves utilizando as estratexias comunicativas máis adecuadas para comprender e 
facerse comprender. Valorarase, sobre todo, a mellora do alumno no portugués oral, aínda que a súa intervención non sexa 
de todo correcta. 
. Valorarase a produción de enunciados orais axeitados ao contexto comunicativo. Se non sabe formular un enunciado nin 
adecualo ao contexto (0), en cambio se formula enunciados usando frases complexas con elevada adecuación ao contexto 
comunicativo (+2.5). Entre a mínima e a máxima nota cualificarase con notas intermedias tendo en conta aspectos positivos 
e/ou negativos, segundo a tarefa solicitada. 
. Ao mesmo tempo valorarase se domina aspectos dados na aula sobre gramática portuguesa e vocabulario. Se descoñece 
os contidos básicos dados na aula (0); se os aplica adecuadamente (+2.5). 

 
.Terase sempre moi en conta a capacidade do alumnado para participar de forma activa, autónoma e con eficacia comunicativa 
en interaccións orais, nas simulacións propostas da aula. 
 

* A participación NON SOLICITADA  ou fóra da temática proposta terá un punto negativo na avaliación. 
 
 

. A competencia comunicativa escrita (50%  de 10 puntos) Nestes 5 punto cualificaranse os seguintes aspectos: 
. A redacción  de textos sinxelos utilizando a gramática e o léxico aprendidos na aula (descricións, narracións, postais, 
avisos, ...).   
. Ditados e outros materiais para completar aspectos relacionados coa ortografía. 
. A corrección ortográfica: se ten moitos erros ortográficos  (0); se raramente comete erros (2.5). 
. A corrección caligráfica: se é lexible ou non. 

 . O uso multifuncional da escrita: se revela grandes fallos na exposición de ideas e na construción de frases; se formula 
enunciados con coherencia na exposición das ideas e na construción de frases. 
 
. A competencia lectora (10% de 10 puntos). O punto será outorgado por: 
 . A lectura de textos propostos na aula. Cada texto lido voluntariamente acrecenta un positivo que se engadirá á nota final da 



 

avaliación. 
 . A lectura de varias obras traídas das bibliotecas veciñas de Portugal ou mercadas para a ocasión. Para iso seguirase moi de 
preto o proxecto lector de Portugal (Plano Nacional de Leitura), no que se traballan obras clásicas da literatura mundial e permite 
o acceso a libros dixitais . 
 .A lectura autónoma e a capacidade de valoración dos textos como fonte de información, coñecemento e lecer. 
 . A comprensión de enunciados escritos e a fluencia na lectura (se fai lectura silábica, non respecta a puntuación ou non ten 
ritmo). 
 -Un punto pola realización dunha ficha de lectura por cada libro lido. 
 
 
. A capacidade de escoitar e comprender textos orais (10% de 10 puntos): 
 . Polas audicións variadas, nomeadamente na variante do portugués estándar europeo, a audición de vídeos, telexornais, 
programas da televisión, filmes, gravacións da radio, … 
 
. A capacidade de reflexión sobre a lingua e o compoñente sociocultural (complementará positiva ou negativamente a nota 
anterior): 

. Pola interpretación correcta do uso de fórmulas, normas e comportamentos que se transmiten a través da lingua. E, 
ademais: 
 . por respectar as regras de pronunciación, 
 . pola súas actitudes favorables cara ao coñecemento do portugués, 
 . pola identificación de aspectos culturais que poidan aparecer nos textos. 
 
Ademais de xa sinalado para as notas das destrezas anteriormente citadas (10 puntos) cualificarase con outros 10 puntos  os 
seguintes itens, que  sumaremosi á nota anterior: 
 
 Desde o nivel de 0 puntos ata 10 puntos (sobre a nota de 20) terase moi en conta: 

 
1.1.   Se falta constantemente ás aulas ou chega tarde (0 puntos)/ se asiste con total regularidade e é puntual (+ 5puntos). 
1.2. Se non cumpre as regras establecidas (0 puntos)/se as cumpre celosamente (+ 5 puntos). 
1.3.  Se nunca trae o material necesario e non realiza os traballos de casa (0 puntos)/ se trae sempre o material e fai os traballos 



 

solicitados (+ 5puntos) 
1.4. Se revela falta de atención (0 puntos) / se revela bastante atención (+5). 
1.5.Se ten un comportamento conflitivo e é perturbador (0 puntos)/ se ten moi bo comportamento e colabora na resolución de 
problemas (+5) 
1.6 Se non posúe sentido crítico nin revela creatividade (0 puntos)/ se posúe capacidade crítica e revela bastante creatividade 
(+5 puntos) 

 
A nota negativa 0 en calquera dos seguintes itens 1.1. (asiduidade e puntualidade), 1.2. (respecto polas regras), 1.3. (organización 

do traballo individual), 1.4. (atención) e 1.5. (relacións interpersoais) será decisiva na nota final. Se non chegan a un mínimo de 3 en 
cada un deles, será motivo suficiente para seren suspendidos en xuño.   
 

Tamén a falta de material será penalizada. Durante o trimestre ou avaliación, s e o/a alumno/a non trae o libro, caderno ou o 
que o profesor solicite en tres  ocasións,  poremos unha falta leve.  Se continúa, durante o mesmo trimestre, será unha falta grave e 
poderá ser motivo de expulsión durante uns días da escola. Se é durante todo o curso,  non poderá aprobar só coa nota das probas 
feitas. 
 

Así mesmo, a  non realización de calquera das probas propostas conlevará unha nota negativa (0). Igualmente, a non 
presentación do caderno de aula será valorado con 1  punto ao final do curso. 

 
En resumo: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tempo  Avaliación 

1ª avaliación:           ± 27 aulas 
-Funcionamento da lingua 
-Práctica de lectura (lectura orientada, 
lectura para información e estudo) 
-Prácticas de oralidade regulada 
-Prácticas de audición de gravacións, 
lecturas, contos orais, etc. 
 
2ª avaliación:       ± 20 aulas  
O mesmo  sistema ca na primeira  
 
3ª avaliación:       ±25 aulas 
idem 
 

.No primeiro mes (setembro e 
principios de outubro): 
Ficha de avaliación inicial (1ª) 
Observación directa (1ª) 
 
. Todas as avaliacións: 
Grella de avaliación de comprensión 
oral e escrita 
Grella de avaliación de expresión 
oral e escrita 
Grella de avaliación de actitudes 
 
Avaliación sumativa de todos os 
itens sinalados. 

De todos os xeitos, como segunda lingua que é, debemos tentar que amen a lingua e coñezan a súa cultura. 
 

-50% as probas escritas 

-20% a EO e CO 

-10% a ficha de lectura 

-10% traballo diario (tarefas, traballos 

individuais/colectivos, etc.) 

-10% caderno da materia 



 

H) INDICADORESDE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

Dado que todos os cursos pode haber cambios na programación dependendo do alumnado e dos tempos dados de aula, ao longo 
do curso revisaranse os obxectivos propostos e as dificultades na consecución deses obxectivos, e recolleranse na memoria final os 
cambios e as adaptacións efectuadas con vistas a reducir, ampliar e mellorar en cursos vindeiros. 
Analizaremos aqueles traballos, actividades e contidos que non funcionaron correctamente ou que, por seren moi ben aceptados, 
convén reforzar. 

 
I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 
 

No curso anterior superaron a materia o 100% do alumnado polo cal non deseñamos activiades de recuperación nin avaliación das 
materias pendentes. 
En caso de que algún alumno/a suspenda algunha das avaliacións deste curso, faremos actividades de reforzo como e ampliación 
como xa indicamos ata conseguir que superen as probas de recuperación que pactemos realizar con eles. 



 

 
 
 K) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 
Entre as competencias cognitivas ás que todos alumnos/as teñen dereito e cómpre garantir na escola de forma equitativa, é o dereito 

a saber ler.  A capacidade de lectura é unha das medicións aproximadas que eu vou facer para así traballar algunhas das fraxilidades 

detectadas, case sempre as mesmas. 

 

A través de textos en portugués con estruturas sintácticas e morfolóxicas simples, de tipo narrativo e dun nivel moi básico (por ex. 

4º ano en Portugal) do estilo “O disfarce dos bichos” (de Maviael Monteiro) investigaremos se os novos alumnos que están na faixa 

de idade de 11-12 anos.: 

 

 Saben localizar información explícitas (expresadas literalmente ou por medio dunha paráfrase)  e inferir as que están implícitas 

(que esixen moita máis habilidade porque hai que ler entre liñas). 

 Poden  identificar o tema dun texto. Comprobarase se son quen de identificar a idea central do texto, ou sexa, aprender o 

sentido global do texto e facer abstraccións respecto del. 

1. Son quen de distinguir un feito narrado  dunha opinión sobre o mesmo feito.  Deben  identificar entre varias opcións cal é a 

opinión dun personaxe sobre o propio feito narrado. 

 

2. Saben  identificar, entre os varios sentidos dunha palabra, cal é o que ten no texto. 

3. Son capaces de estabelecer relacións entre partes dun texto, identificando repeticións ou substitucións que contribúen para 



 

a continuidade do texto. O alumno/a debe recoñecer os nexos, os elementos de relación anafórica, como por exemplo os 

pronomes persoais átonos. Estabelecer a relación causa/consecuencia entre partes e elementos do texto. 

4. Perciben as relacións entre recursos expresivos e efectos de sentido, como as metáforas, a ironía,  que é o que se 

corresponde, na verdade, ao contrario do que é explicitamente afirmado. Tamén o uso dos sinais de puntuación e outros 

mecanismos de notación, como o itálica, negriña, o tamaño da fonte, xa que poden ser usados para expresar sentidos 

variados. 

5. Se perciben a variación nas normas ortográficas entre as linguas. Recoñecen doadamente algunhas diferenzas, sen 

coñecemento previo, entre as normas  galega e portuguesa. 

 

6. Se localizan e identifican as marcas lingüísticas que evidencian o locutor e o interlocutor dun texto. Avaliarase a habilidade 

do  alumnado para identificar quen fala no texto e a quen se destina, esencialmente, pola presenza de marcas lingüísticas. 

 

Ademais destas probas escritas, por medio da observación valoraranse outros itens, que serán anotados no caderno do profesor, 

como: 

 

 Se teñen ou non dificultades de lectura, se fan lectura silábica ou non respectan os sinais de puntuación e o ritmo. 

 Se saben interaccionar verbalmente, se son capaces de participar nun diálogo ou nunha conversa sen despistarse ou sen 

desviarse do tema. 

- Se teñen ou non unha caligrafía lexible, se usan as maiúsculas, etc. 

- Se cumpren as regras da aula, se poñen atención e se participan con interese. Se son conflitivos ou colaboran. 



 

 

  

 L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade. 

 

As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do  

alumnado e á consecución das competencias básicas e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en 

ningún caso, supor unha discriminación que lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación correspondente. 

 

Por iso, teremos en conta, especialmente, as deficiencias específicas das rapazas (e rapaces) con dificultades na lecto-escritura por 

procederen doutras culturas/etnias ou por razón de xénero, teñan dificultades especiais para poderen vir ás aulas con asiduidade e 

normalidade e rematar a etapa. 

 

 

M) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA 

 

 

Non podemos esquecer que toda lingua é un vehículo de transmisión cultural e que o seu coñecemento favorece a tolerancia e o 

respecto por outras culturas, relacionando a cultura propia coa estranxeira, aceptando a diversidade de valores, e superando 

prexuízos, favorecendo actitudes socialmente positivas tales como a cooperación a través do traballo compartido, o respecto ao 



 

interlocutor ou a participación activa en debates. 

 

A través do ensino do portugués, procúrase que o alumnado identifique e valore positivamente os principais costumes e trazos da 

vida cotiá propios dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira. Que os poidan comparar sen preconceptos cos patróns 

culturais existentes en Galicia, evitando sempre os estereotipos e as actitudes  etnocéntricas, androcéntricas e xenófobas, que se 

transmiten socialmente, desde a familia, escola ou medios de comunicación. 

 

O noso traballo a este respecto ten como finalidade, e longo de varios cursos cos mesmos alumnos/as,  a transformación progresiva 

da visión negativa en positiva que grande parte do alumnado de Tui ten sobre Portugal, os portugueses, asiáticos lusófonos, 

brasileiros ou dos africanos lusófonos.   

 

Outro obxectivo é a mudanza das condutas agresivas, promovidas moitas veces polos conflitos e das guerras do mundo dos adultos. 

Traballaremos a través de textos e debates a educación para a paz, a prevención das manifestacións de violencia no medio escolar 

(verbais e físicas), o  respecto cara ao alumnado vindo doutros países e a comprensión das circunstancias vitais de moitas persoas 

en países subdesenvolvidos. 

 

Fomentaremos  unha educación sexual que aposte polo modelo preventivo e informativo. Leremos textos que teñan que ver co tema 

da violencia de xénero, ou a explotación sexual de nenos/as no mundo, para que eles reflexionen de forma autónoma sobre os 

dereitos dos nenos/ a igualdade de xénero, etc. E o rexeitamento dos estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. 



 

 

A educación ambiental, a conservación da calidade do medio e a educación no respecto cara á natureza e a conciencia de 

interdependencia entre todos os seres vivos, son outros dos temas que,  xunto coa  reciclaxe, estarán presentes en moitas das 

propostas de lectura, debate ou investigación das aulas de portugués. 

 

En definitiva, tentaremos que os rapaces e rapazas asuman responsablemente os seu deberes, coñezan e exerzan os seus dereitos 

no respecto ás outras persoas, practiquen a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, que se exerciten 

no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e que se prepararen para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

 

 

 

 

N) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

 Visitas de estudos de 1 en coordinación co IES SAN PAIO de Tui, de eles quereren, onde tamén se oferta esta materia 

(posibilidade de compartir organización, gastos e loxística da visita) O/s destino/s concretaremolos a medida que se negocie 

esta activdade co centro veciño. 

 

 Saídas didácticas a Valença do Minho. Debido á cercanía desta localidade ao centro é viable realizar visitas a pé sen custe 



 

para o alumnado, tendo en conta que a cantidade de alumnos/as é moi baixa faise viable que sexa un só profesor o que os 

acompañe.  Nestas visitas ofrécensenos varias posibilidades 

 visita á Biblioteca de Valença en colaboración co Club de Lectura Xerfas do noso centro. 

 Visita guiada á fortaleza 

 Xogos de descoberta para ter que relacionarse cos habitantes da vila, poñendo en práctica aspectos traballados na 

aula (presentarse, solicitar información, practicar co vocabulario...) 

 Visita a un instituto de Valença. 

 

 

 Dependendo da programación teatral da zona, asistir a algunha obra de teatro en portugués, por exemplo da Compañía 

“Comédias do Minho”. 

 

 Traer ao centro á compañía de teatro do Centro Camoes de Vigo para a realización dalgunha función no salón de actos do 

centro. 

 

 Posibilidade de convidar a algunha persoa de fala portuguesa ao centro para que o alumnado poida conversar na lingua 

obxecto de estudo. 

 

 Intercambio con alumnado doutros lugares do mundo en portugués a través das TIC. (Lisboa) 

 
 Saídas didácticas en tren, aproveitando a cercanía da estación de Valença, posibilidade de ir ata Vilanova ou Caminha para 



 

realizar algunha actividade de integración en lingua portuguesa, como por examplo visitar un centro de secundaria luso. 
 

 Saída de máis de un día a algunha vila portuguesa, coa posibilidade de pernoctar nunha Pousada da Juventude e realizar 
actividades de integración en lingua portuguesa. 

 
 
 
Ñ) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN AOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E PORCESOS DEMELLORA.  
 
Trimestralmente iremos revisando este documento e establecendo algunha reflexión co alumnado sobre a marcha das clases, 

facendo avaliación da marcha das mesmas e da aplicación deste documento que se recollerá na memoria final. En caso de que os 

resultados académicos non sexan positivos valoraremos a posibilidade de variar a metodoloxía e de establecer as oportunas 

actividades de recuperación e de mellora para axudar ao alumnado a alcanzar os mínimos esixibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O) DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS POR CURSOS 

 

 

 

Ao longo dos tempos dedicados en cada avaliación ao ensino do portugués (2 aulas á semana, en 1º iremos distribuíndo a 

aprendizaxe das habilidades comunicativas e as reflexións metalingüísticas en conxunto. 

 

Non se ensina a lingua seguindo un manual gramatical clásico, senón que se planifican a exposición dos contidos sobre a lingua e 

as estruturas da lingua  tendo en conta obxectivos funcionais (localizar, describir, pedir información, reservar, expresar a preferencia, 

facer compras, dar ordes, etc.). Os textos, as súas características e organización, as actividades de diferentes modalidades de lectura 

(recreativa, orientada ou de información), as prácticas da oralidade na interacción regulada, e as prácticas da escrita expresiva e 

lúdica, baséanse nos distintos manuais e cadernos de actividades dedicados ao ensino do portugués como lingua estranxeira e, por 

iso, a orde proposta na temporalización e secuenciación é a orde dos libros de texto oficiais. 

 

 

Nivel 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO Unidades 0-1-2- Unidades 3-4 Unidades 5-6 

2º ESO Unidades 6-7-8 Unidades 9-10-11 Unidades 12-13 

3º ESO Unidades 1-2 Unidades 3-4 Unidade 5-6 

4º ESO Unidades 7-8 Unidades 9- 1 Unidades 2-3 



 

 

No apartado D xa queda establecida a secuenciación de contidos para os catro niveis. 
 
 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
Tendo en conta os distintos niveis do alumnado ao fin do curso flexibilizaremos os contidos mínimos para poder atender a diversidade 

do alumnado.   

 

 1º curso da ESO: 

1 O alfabeto 

2. Os artigos definidos e indefinidos 

- O nome. Xénero e número 

- Os posesivos e demostrativos 

- Os pronomes persoais suxeito 

- Presente de indicativo dos verbos irregulares SER, TER, ESTAR, HAVER, … 

- Presente de indicativo dos verbos regulares: morar, escrever, partir, ficar, gostar de, adorar, … 

- Contraccións das preposicións de, em, por e a. 

- Numerais cardinais 

- Datas. Dias da semana. Meses do ano e estacións do ano. 

- As cores 



 

- Mobiliario da escola. Material escolar 

- Comercios e locais 

 

 

 2º curso da ESO 

 

 falar de accións habituais en presente 

 expresar verdades científicas 

 identificar alimentos 

 falar de hábitos de alimentación 

 pedir informacións sobre percorridos 

 falar sobre Tui/Valença 

 Usar o futuro (intencións, recados...) 

 Aceptar ou recusar axuda 

 falar do corpo humano, describilo 

 falar do tempo libre 

 falar en pasado (narrar feitos acontecidos) 

 Redactar unha biografía 

 comparar hábitos do pasado co presente 

 Describir cousas ou persoas 



 

 

Léxico: 

 Alimentos e comidas 

 servizos,comercio, espazos urbanos 

 compras, tendas, shopping, restaurantes, bebidas, cortesía 

 o corpo, os estados físicos, a descrición, o deporte, o tempo libre 

 viaxes e vacacións, a biografía 

 hábitos do pasado 

 

Gramática / competencia lingüística: 

 os verbos: presente-pasado-futuro 

 adverbios máis frecuentes 

 os pronomes 

 as oracións interrogativas. Fórmulas 

 ir/ir para 

 contraccións 

 verbos preposicionais 

 os demostrativos 

 conectores 

 graos do adxectivo 



 

 expresións de tempo  e locucións adverbiais de tempo. 

 Usos de estar 

 

 

3º curso da ESO 

- As accións de presente-pasado-futuro 

- O vocabulario dos campos estudados 

- Adverbios e locucións máis frecuentes. 

- Preposicións e usos delas máis produtivos. 

- Demostrativos 

- adverbios e locucións de tempo. 

- Pronomes persoais. 

- Todos os contidos que se repasan e melloran de 1º e 2º 

 

4º curso da ESO 

- O modo subxuntivo e o desexo 

- O vocabulario dos campos estudados 

- Conxuncións concesivas e locucións máis frecuentes. 

- As condicionais. 

- A voz pasiva 



 

- Adverbios e locucións de tempo e a futuridade. 

- Verbos impersoais. 

- Todos os contidos que se repasan e melloran de 1º , 2º e 3º. 

 

 



 

 

 P) APORTACIÓN AO PROXECTO LECTOR 

 

Como desde este Departamento  só  propomos  lecturas en portugués tanto de autores clásicos e actuais de países lusófonos 

( portugueses, brasileiros, angolanos, …) ou obras clásicas  da literatura universal traducidas para o portugués, os días en que se 

marca a lectura nas aulas, os alumnos  poden escoller unha obra en portugués, se cadran na aula de portugués, e non quedan na 

aula de referencia seguindo o plan proposto para todo o centro. 

Como xa  se mencionou anteriormente seguimos moi de preto na propostas das lecturas o Plano Nacional de Leitura en Portugal, 

que reforza fundamentalmente a lectura dos grandes clásicos da literatura universal. Cremos que é fundamental crear hábitos de 

lecturas a través de lazos afectivos e sociais e ampliar a capacidade de contactar con textos e temas variados doutras literaturas e 

linguas.  Por iso tentarase: 

- Desenvolver a competencia de lectura 

- -Interaccionar co universo textual a partir da súa experiencia e coñecemento do mundo. 

- Apropiarse de estratexias para a construción de sentidos. 

 

 

P) LECTURAS PROPOSTAS PARA O CURSO 2022-2023 

 

Sempre traballamos en colaboración coas bibliotecas veciñas para conseguirmos obras variadas de distintas temáticas, dado que 

non temos case material para os cursos da ESO na biblioteca do centro. 



 

 

Na escolla das lecturas temos moi presentes as propostas feitas polos profesores das escolas de Valença e Vila Nova de Cerveira 

e, en moitas ocasións, seguimos as súas propostas e consellos. Ao mesmo tempo, séguense moi de preto as indicacións dadas en 

Portugal para o seu Plano Nacional de Leitura (www.planonacionaldeleitura.gov.pt/ ) 

 

 

Terán que ler varias obras durante o curso que puntuarán ata o 25% da nota final (máximo 2.5 puntos). As lecturas serán fáciles e 

variadas (pequenas biografías, bandas deseñadas (Arroz, O Conde don Henrique), contos clásicos (Webquest 1001 noites), ...) e 

poderán escoller entre os libros que traia ás aulas. Ademais terán que ler todos obrigatoriamente na rede libros digitais 

((www.planonacionaldeleitura.gov.pt/ ) 

Propoñemos tamén varios títulos de Sophia de Mello Breyner que iremos ofrecendo ao alumnado segundo o centro se vaia facendo 

con exemplares desta autora. 



 

  



 

SELECCIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA  1º e  2º  ESO 

CURSO 2022-23 
 

 
Título Autor Editorial De que trata 

 
Trampa de luz Agra, Agustín Xerais Medo e fantasía 

 
As viaxes do príncipe azul Cabana, Darío Xohán Galaxia Aventuras 

 
O talismán dos druídas Carballude, Pepe Galaxia Aventuras 

 
Historia de Galiza Carreiro, Pepe Baía Edicións Historia 

 
Prohibido casar, papá Casalderrey, Fina Galaxia Aventuras 

 
Dúas bágoas por Máquina Casalderrey, Fina Xerais Aventuras 

 
Sherlock Holmes, detective Conann Doyle, Arthur Xerais Aventuras 

 
A señorita Bubble Costas, Ledicia Xerais. Sopa de libros Aventuras. Diversidade 

 
A balada dos unicornios Costas, Ledicia Xerais Aventuras 

 
Cando petan na porta pola noite Docampo, Xabier P. Xerais Misterio 

 
Contos por palabras Fernández Paz, Agustín Xerais Contos 



 

 
Título Autor Editorial De que trata 

 
No corazón do bosque Fernández Paz, Agustín Xerais Misterio 

 
Lúa do Senegal Fernández Paz, Agustín Xerais Inmigración 

 
A corda de Napoleón Jaureguízar, Santiago Xerais Aventuras, misterio 

 
Vaiche boa! Jennings, Paul Galaxia Humor 

 
A folla azul Maceiras, Andrea Xerais/Merlín Ecoloxía e aventuras 

 
A cidade do átomo Iria Misa Xerais Aventuras 

 
Os corpos invisibles Pedreira, Enma Xerais Aventuras e feminismo 

 
Ke-Tumba. Ke-Tamba Quintiá, Xerardo Galaxia Aventuras 

 
Corredora Reimóndez, María Xerais. Merlín Deportes e resilencia 

 
Viaxes dun can de palleiro Tobaruela, Pepe Consorcio Aventuras 

 

O misterio de Portomarín 
Yañez Rodríguez, Antía Galaxia Árbore Misterio e aventuras 

 
 



 

SELECCIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA  3º e  4º  ESO 

CURSO 2020-21 
 

Título Autor Editorial De que trata 
 

Barrotes dourados Alapont, Pascual Xerais Seitas 
 

O inferno de Marta Alapont, Pasqual Xerais Mulleres maltratadas 
 

A banda sen futuro Aleixandre, Marilar Xerais. Fóra de xogo Adolescencia 
 

Rúa Carbón Aleixandre, Marilar Xerais. Fóra de xogo O pai de Paula era militante de ETA político-militar 
 

A expedición do Pacífico Aleixandre, Marilar Xerais. Merlín Aventuras 
 

A cabeza de Medusa Aleixandre, Marilar Xerais Violencia de xénero 
 

A sombra descalza Alfaya, An Xerais Misterio 
 

*O grupo Alfaya, An Xerais, Fóra de xogo Adolescencia e os seus problemas. Acoso. 
 

O brillo dos elefantes Alonso, Fran Xerais Miseria en Centroamérica 
 

Cartas de amor Alonso, Fran Xerais Amor e desamor 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

Ás de bolboreta Aneiros, Rosa Xerais Relatos 
 

Memorias dunha vaca Atxaga, Bernardo SM Todos podemos ser unha vaca 
 

*O segredo da casa de  Formoso Cajaraville, Héctor 
Santillana Obradoiro 

Oqueleo 
Un achado trascendental 

 

O pintor do sombreiro de malvas Calveiro, Marcos Xerais, Fóra de xogo Un adolescente vai coñecer ao pintor Vincent durante un verán 
 

Vidas exemplares Casal, Uxía Xerais Misterio 
 

Asústate Merche! Casalderrey, Fina Xerais. Fóra de xogo Diario. Amor 
 

A pomba e o degolado Casalderrey, Fina Xerais Amizade 
 

Amor é una palabra coma outra 

calquera 
Castro, Francisco Galaxia. Literaria Intriga. Amor e desamor 

 

Iridium Castro, Francisco Galaxia. Costa Oeste Intriga. Amor e desamor 
 

Tes ata as dez Castro, Francisco Galaxia. Costa Oeste Intriga 
 

*O corazón da branca neve Castro, Francisco Galaxia Literaria Investigación policial, trata de seres humanos. 
 

*Un bosque cheo de faias Castro, Francisco Everest Violencia neonazi, amizade, intriga. 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

A neta do señor Linh Claudel, Philippe Rinoceronte Desastre guerra 
 

Verónika decide morrer Coelho, Paulo Galaxia. Costa Oeste O sentido da vida 
 

Os gritos das illas Lobeiras Cortizas, Antón S. M. O barco de vapor Misterio 
 

O conto dos sete medos Cortizas, Antón S.M. O barco de vapor Medo 
 

Onde o sol non adormece Cortizas, Antón Xerais Cegueira 
 

Leonel Cortizas, Antón Xerais. Fóra de xogo Misterio 
 

O corazón de Xúpiter Costas, Ledicia Xerais. Fóra de xogo O ciberespazo 
 

Recinto gris Costas Ledicia Xerais. Fóra de xogo Ciencia ficción. Diversidade 
 

*Infamia Costas Ledicia Xerais Narrativa Asasinato, investigación, amor... 
 

A sombra cazadora De Toro, Suso Xerais Ciencia ficción 
 

Fóra de si De Toro, Suso Xerais Intriga 
 

Sagarmatha Delgado, Josep-Francesc Xerais Budismo 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

O país adormentado Do Campo, Xabier P. Xerais. Fóara de Xogo Procura da identidade e memoria 
 

A pousada do sétimo día Farias, Juan Everest Aparecidos no camiño de Santiago 
 

Os nenos numerados Farias, Juan Xerais. Fóra de xogo Aventuras nun orfanato 
 

Sen piedade Feijoo, Pedro Xerais Narcos. Drogas. Amor 
 

Rapazas Fernández  Paz, Agustín Xerais. Merlín Relatos. Discriminación 
 

Noite de voraces sombras Fernández  Paz, Agustín Xerais Misterio 
 

Cartas de inverno Fernández Paz, Agustín Xerais. Fóra de Xogo Terror 
 

Trece anos de Branca Fernández Paz, Agustín Edebé. Rodeira Adolescencia 
 

Tres pasos polo misterio Fernández Paz, Agustín Xerais Misterio 
 

Aire negro Fernández Paz, Agustín Xerais Medo 
 

Corredores de sombra Fernández Paz, Agustín Xerais Misterio 
 

Non hai noite tan longa 

 
Fernández Paz, Agustín Xerais Misterio 

 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

A neve interminable 
Fernández Paz, Agustín Xerais Misterio e medo 

 

Un nicho para Marilyn Fernández, Miguel Anxo Galaxia Novela negra 
 

Tres disparos e dous friames Fernández, Miguel Anxo Galaxia Aventuras 
 

Fóra de xogo Forcadela, Manuel 
Edicións do Cumio. 

Cómplice 
Detectives 

 

Sangue sobre a neve Forcadela, Manuel 
Edicións do Cumio. 

Cómplice 
Detectives 

 

Isilda, a portuguesa Frasié, Cristina Galaxia. Árbore Detectives 
 

Dragal Gallego Abad, Elena Xerais O dragón Dragal agarda que chegue o tempo 
 

*Sete caveiras Gallego Abad, Elena Xerais. Narrativa Asasinatos en Vigo 

*O xogo de Babel Gallego Abad, Elena Xerais Cita a cegas 

A besta moura García Llorca, Antoni Galaxia, Costa Oeste Licántropos 
 

Todo vai ir ben Gómez Xurxo, Silvestre Xerais. Fóra de xogo A nai de Minia ten cancro 
 

O cazador de estrelas Gómez, Ricardo Tambre Un adolescente nmovili vive nmovilizado na súa jaima 
 

A filla do ladrón de bicicletas González Costa, Teresa Xerais. Merlín Humor, amizade 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

Eu, pel González Costa, Teresa Xerais. Fóra de xogo Misterio 
 

Xenaro e a hucha do indiano Guerra, Mar Xerais. Merlín Misterio 
 

Xenaro e o misterio da mochila 

verde 
Guerra, Mar Xerais. Merlín Misterio 

 

Xenaro e a negra sombra Guerra, Mar Xerais. Merlín Misterio 
 

Rebeldes Hinton, S. E. Alfaguara Bandas rivais 
 

A coroa de Napoleón Jaureguízar Xerais Unha aventura do detective Tintimán na Coruña 
 

A cova das vacas mortas Jaureguízar, Santiago Xerais Aventuras e nazismo 
 

*O bosque pálido Jaureguízar, Santiago 
Oqueleo/ Santillana 

Obradoiro 
Misterio, a forza do amor... 

 

Noitebra López Rodríguez, Xavier Xerais Misterio 
 

Días de desterro López Rodríguez, Xavier Xerais. Fóra de xogo Delincuencia 
 

*A noite da deusa López Sández, María Galaxia/Costa Oeste Igualdade e loita 
 

O irmán do vento Lourenzo González, M. Xerais A guerra de Iraq 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

Relatos de terror Lovecraft, H .P. Xerais.Xabaril Terror 
 

Que te angustia Nùria? Llobet, Glòria Xerais. Fóra de xogo Adolescencia problemática pola separación dos pais 
 

*A casa xunto ao volcán Losada, Xosé Ricardo Galaxia/Literaria Inseguridades dunha adolescente. Separación, sexualidade... 
 

Proxecto Bolboreta Maceiras, Andrea Xerais Investigación científica 
 

Europa Express Maceiras, Andrea Xerais. Fóra de xogo Viaxe estudantil por Interrail 
 

*Nubes de evolución Maceiras, Andrea Xerais/Fóra de xogo Soidade, incomprensión, amor, divorcio... 
 

*O que sei do silencio Maceiras, Andrea Xerais/Fóra de xogo Acoso escolar 
 

*Memoria do silencio Mejuto, Eva Xerais Fóra de xogo Persecución aos xudeus 
 

*22 segundos Mejuto, Eva Xerais/Fóra de xogo Transexualidade 
 

As lágrimas de Shiva Mallorquí, César Rodeira Misterio 
 

Camiños sen fin Marin Estrada, Pablo Marín Galaxia. Costa Oeste Aventuras 
 

Flanagan de Luxe Martín, Andreu Xerais. Fóra de xogo Detectives 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

A noite que Wendy aprendeu a voar Martin, Andreu Xerais Aventuras 
 

A bisneta lercha Martín, Paco Galaxia Contos 
 

Tristes armas Mayoral, Marina Xerais. Fóra de xogo Separación dunha familia. Nenos refuxiados en Rusia 
 

Chamábase Luís Mayoral, Marina Xerais. Narrativa Drogas 
 

Quen matou a inmaculada de Silva? Mayoral, Marina Xerais Guerra Civil 
 

Pel de lobo Miranda, Xosé Xerias Misterio. Medo 
 

As mans do medo Miranda, Xosé Xerais Contos de misterio 
 

Estás na Lúa Montalbán Kalandraka A vida no Sahara 
 

Anagnórise Moreno, María Victoria Galaxia Amor 
 

Leonardo e os fontaneiros Moreno, María Victoria Galaxia. Árbore Aventuras 
 

O armiño dorme Neira Cruz, Xosé Galaxia A liberdade dunha muller no século XVI 
 

Valdemuller Neira Cruz, Xosé SM Unha adolescente descobre que é meiga 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

Os ollos do Tangaleirón Neira Cruz, Xosé SM. Obarco de vapor Aventuras 
 

As cousas claras Neira Cruz, Xosé Xerais Aventuras dun grupo de alumnos 
 

Horario de clase Nöstlinger, Christine Galaxia. Costa Oeste Adolescencia 
 

Intercambio cun inglés Nöstlinger, Christine Planeta Oxford Jasper é un rapaz inglés que chega cun intercambio 
 

Un nome de diccionario Nothomb, Amélie Galaxia O mundo da danza 
 

O achado do Castro Núñez Singala, M. 
Sotelo Blanco. A biblioteca 

do arlequín 
Teatro. Amor e humor 

 

*Noite de temporal Núñez Singala, M. 
Oqueleo/Santillana 

Obradoiro 
Naufraxio dun barco en Sálvora 

 

*Os corpos invisibles Pedreira, Emma Xerais Fóra de xogo Recoñecemento e defensa das mulleres 
 

Xogo sucio Pedrolo, Manuel de Galaxia. Costa Oeste Amor 
 

*A guerra dos botóns. Pergaud, Louis Xerais. Fóra de xogo Amizade, compañeirismo, loita  e rivalidade entre rapaces veciños 
 

O segredo da pedraFigueira Queizán, Mª Xosé Xerais. Xabarín Aventuras 
 

Era por setembro Quiroga, Xabier Xerais Guerra Civil 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

O crime da rúa da Moeda vella Raña, Román Xerais Novela negra 
 

A dúbida Reimóndez, María Xerais Abuso sexual 
 

Todo é silencio Rivas, Manuel Xerais Novela negra 
 

O afundimento do Titán Robertson, Morgan Hugin e Munin Hª do Titán 
 

O príncipe da brétema Ruíz Zafón, Carlos Edebé-Rodeira. Periscopio Misterio 
 

O principiño Saint-Exupèry, Antoine de Galaxia A vida 
 

A guía fantástica Sennell, Joles Galaxia. Árbore Aventuras. Fantasía 
 

Durmido sobre os espellos Sierra i Fabra, Jordi Galaxia Amor en Cuba 
 

Do outro lado do espello Sierra i Fabra, Jordi Xerais Sexualidade 
 

As soidades de Ana Sierra i Fabra, Jordi Galaxia Sexualidade 
 

Nun lugar chamado guerra Sierra i Fabra, Jordi Galaxia A guerra 
 

A modelo descalza Sierra i Fabra, Jordi Galaxia O escuro mundo das modelos 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

Chamando ás portas do ceo Sierra i Fabra, Jordi Rodeira Silvia viaxa á India durante un verán 
 

*O caso do papagaio que falaba de 

máis 
Sierra i Fabra, Jordi Galaxia/Costa Oeste Misteriosa desaparición, adolescencia, desengano amoroso... 

 

As meigas de Lupa Solar, María Xerais. Fóra de Xogo Época prerromana 
 

As horas roubadas Solar, María Xerais Amor. Divorcio 
 

*Os nenos da varíola Solar, María Galaxia/Costa Oeste Orfandade, solidariedade... 
 

A perla Steinbeck, John Galxia. Costa Oeste Misterio 
 

A illa do tesouro Stevenson, R. L. Xerais. Xabarín Aventuras 
 

A cripta do apóstolo Tobaruela, Pere Xerais, Fóra de xogo Un grupo de rapaces peregrinan a Compostela desde Cataluña 
 

O hobbit Tolkien Xerais. Fóra de xogo Aventuras 
 

Nómades Tomás, Xosé Galaxia. Novela Gráfica A dura vida das mulleres inmigrantes 
 

O guerreiro branco Urkixo, Joanes Galaxia Lendas celtas 
 

Anxos en tempos de chuvia Vázquez Freire, Miguel Xerais. Fóra de xogo Investigación 
 



 

Título Autor Editorial De que trata 
 

Olladas Vidal, Adelaida Sotelo Blanco. Medusa Amizade, solidariedade, a vida 
 

Gárgola Vila Sexto, Carlos Galaxia. Costa Oeste Medo 
 

Belledonne, habitación 16 Vries, Anke de S.M. Gran Angular Investigación 
 

Cómplice Vries, Anke de S.M. Gran Angular Investigación 
 

O pasado quedou atrás Vries, Anke de S.M. Gran Angular Amor 
 

 
  
 



 

 
SELECCIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA BACHARELATO 
CURSO 2021-22 

 
 

 

 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

Cazaría salvaxe Agra, Agustín Xerais Novela de terror 

Matei un home Alfaya, An tresCtres Novela negra. Laura Solves aparece morta 

Areaquente Alfaya, An Medusa. Sotelo Blanco Misterio e amor 

Trailer Alonso, Fran Xerais. Narrativa Camioneiros 

Males de cabeza Alonso, Fran Xerais. Narrativa Relatos sobre a loucura 

Cemiterio de elefantes Alonso, Fran Xerais. Narrativa A vida nocturna 

Territorio ocupado Alonso, Fran Xerais. Crónica A vida do pobo saharauí 

Persianas, pedramol e outros 

nervios 
Alonso, Fran Alacrán Poemas de desamor 

Poetízate Alonso, Fran Xerais. Fóra de xogo 
Selección de poemas galegos de todos os tempos. Para que che 

guste a poesía. 

O fracaso de Clayton Álvarez Blázquez, Darío Xerais. Narrativa Detectives 

Enchen as augas Álvarez Blázquez, Xosé María Ir Indo. Narrativa A vida dun parapléxico nunha aldea galega 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

O espírito de Broustenac Álvarez Cáccamo, Alfonso Xerais. Narrativa Fantasía 

O relato fantástico Allan Poe, Edgar e outros Ir Indo. Narrativa Relatos . Misterio 

Resistencia   Aneiros, Rosa   Xerais  Amor 
 

Veu visitarme o mar Aneiros, Rosa Xerais O desastre do Prestige 

Sol de inverno Aneiros, Rosa Xerais Inverno trata de recuperar a infancia perdida 

Ámote Leo A. Destino xalundes Aneiros, Rosa Xerais Viaxe en pandilla polo mundo 

Ámote Leo A. Estación de tránsito Aneiros, Rosa Xerais Viaxe en pandilla polo mundo 

Ámote Leo A. Terminal de.. 

chegadas   
Aneiros, Rosa Xerais Viaxe en pandilla polo mundo. 

O fillo do acordeonista Atxaga, Bernardo Xerais Historia do nacionalismo vasco 

Brooklyn follies Auster, Paul Galaxia A vida dun neoiorquino 

Diario de inverno Auster, Paul Galaxia Memoria de vida 

Talego Ballesteros, Xosé Xerais. Narrativa Delincuencia e cárcere 

Contos populares Barrio e Harguindey 
Galaxia. Biblioteca Básica da 

Cultura Galega 
Contos 

Un home de Vilameán Bernárdez Vilar, X. Xerais. Narrativa A vida dos Irmandiños na Idade Media 

Os biosbardos Blanco Amor, Eduardo Galaxia Contos 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

Xente ao lonxe Blanco Amor, Eduardo Galaxia Historia 

A esmorga Blanco Amor, Eduardo Galaxia. Literaria Unha noite de troula 

Criminal Borrazás, Xurxo Sotelo Blanco. Medusa Un asasino múltiple 

O neno do pixama a raias Boyne, John Factoría K de Libros Campos de concentración 

Ácaros verdes Buela, Pilar Sotelo Blanco Nazismo 

Morgana en Esmelle Caamaño, Begoña Galaxia Feminismo  e revisión do mito 

Circe ou o poder do azul Caamaño, Begoña Galaxia Feminismo  e mundo clásico 

Vidas senlleiras Cabana, Darío Xohán Xerais. Xerais-peto Relatos 

Galván en Saor Cabana, Darío Xohán Xerais Amor 

Da terra asoballada Cabanillas, Ramón Xearais. Letras Galegas Poesía 

A rosa de cen follas Cabanillas, Ramón Xerais Poemas de desamor 

*Nova Nursia Cajaraville, Héctor Xerais/narrativa Vida de Frei Rosendo Salvado de Tui, en Australia. 

O xardineiro dos ingleses Calveiro, Marcos Galaxia. Literaria Procura liberadede e xustiza 

O barón rampante Calvino, Italo Xerais. Xabarín Rebeldía 

Memoria para Xoana   Campo, Marica Espiral Maior Unha muller fala coa súa filla que vai nacer 
 

Confusión e morte de Mª B. Campo, Marica Bahia. Narrativa Relatos . Mulleres e meigas en Galicia 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

O estranxeiro Camus, Albert 
Edicións do Cumio. Infantil e 

xuvenil 
O sentido da vida 

Conexión Tubinga Canal, Alberto Xerais Un estudante no seminario 

O alento nas costas Carou Figueira, Natalia Baía Edicións Aventuras, drogas 

*O mal querer Carou Figueira, Natalia Baía Edicións Violencia, machismo, droga, acoso escolar, maltrato... 

Ilustrísima Casares, Carlos Galaxia. Literaria A loita dun bispo galego contra o poder establecido 

Vento ferido  Casares, Carlos   Galaxia  Relatos 
 

O sol do verán Casares, Carlos Galaxia Amor 

Os escuros soños de Clío Casares, Carlos Galaxia Contos históricos 

Sempre en Galiza Castelao Galaxia. Agra aberta Ensaio sobre Galiza 

Os dous de sempre Castelao Galaxia. Literaria Amizade 

Os vellos non deben de namorarse Castelao Galaxia. Literaria Teatro. Amor 

Cousas Castelao Galaxia. Literaria Contos. A vida en Galicia a comezos do século XX 

Retrincos. Un ollo de vidro Castelao Galaxia Anacos da vida de Castelao e a vida despois da morte 

*Tantos anos de silencio Castro, Francisco Galaxia/Literaria Vinganzas e amores na Guerra Civil 

Silencio no corazón Cela, Jaume Galaxia. Editores Asociados A guerra Civil e as súas consecuencias 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

O mundo secreto de Basilius 

Hoffman: O ladrón de soños. Un 

faro na escuridade 

Cimadevila, Fernando Urco Editora Aventuras 

A neta do señor Linh Claudel, Philippe Rinoceronte Amizade, soidade, solidariedade, vellez 

Memoria de Noa Conde, Alfredo Galaxia Experiencias vitais 

Romasanta Conde, Alfredo Sotelo Blanco Home lobo 

Xa vai o griffon no vento Conde, Alfredo Galaxia A Inquisición 

*Infamia Costas Ledicia Xerais Narrativa Asasinato, investigación, amor... 
  

Os outros feirantes Cunqueiro Galaxia. Literaria. Retratos. O mundo fantástico en Galicia 

Se o vello Sinbad volvese ás illas Cunqueiro Galaxia A vellez 

Merlín e familia Cunqueiro Galaxia Relatos . Fantasía na pousada de Merlín 

Xente de aquí e de acolá Cunqueiro Galaxia-Literaria Retratos varios da xente do rural 

Aires da miña terra Curros Enríquez, Manuel Galaxia Poesía 
 

Asasinato no Orient Express Christie, Agatha Galaxia Misterio 

Precipicios Dacosta Molanes, Beatriz Francka Editora Lesbianismo 
 

Outonos espectaculares Darriba, Manuel Sotelo Blanco. Medusa Investigación 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

A velada do billarista Darriba, Manuel Sotelo Blanco. Medusa Investigación 

Cantares gallegos De Castro, Rosalía Galaxia Poesía 
 

Follas novas De Castro, Rosalía Galaxia Poesía 
 

Non volvas De Toro, Suso Xerais. Narrativa Historia dunha maldición 

Nunca máis Galiza á intemperie De Toro, Suso Xerais Crónica 
 

Trece badaladas De Toro, Suso Xerais Misterio 
 

Home sen nome De Toro, Suso Xerais Á habitación de Nano chega un home moribundo 

Fóra de si De Toro, Suso Xerais      Intriga 
  

*O amante Duras, Marguerite Faktoría K /Narrativa Amor intenso 

Dos arquivos do trasno Dieste, Rafael Galaxia. Literaria Contos 

*A vinganza dos homes bos. Esteban, Manuel Xerais/Narrativa Historia policial Vigo/Canarias. Solidariedade. 

Sen piedade Feijoo, Pedro Xerais       Narcos. Drogas. Amor 
  

Memoria da choiva Feijoo, Pedro Xerais Misterio. Investigación 

Os fillos do mar Feijoo, Pedro Xerais Misterio. Investigación. Nazis 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

Os fillos do lume Feijoo, Pedro Xerais Misterio. Investigación. Reconquista 

*Un lume azul Feijjo, Pedro Xerais/Narrativa Suspense, violencia e intriga. 

O bosque animado Fdez. Flórez, Wenceslao Xerais. Xabarín A vida nunha aldea de Galicia 

O centro do labirinto Fernández  Paz, Agustín Xerais. Fóra de xogo Investigación 

Non hai noite tan longa Fernández  Paz, Agustín Xerais Investigación 

O único que queda é o amor Fernández  Paz, Agustín Xerais Amor 

A viaxe de Gagarin Fernández Paz, Agustín Xerais Lembranzas infancia, xuventude 

A saga dun afiador Fernández Ferreiro, Xosé Xerais. Narrativa Retrato 241erví nao241r ourensán 

Agosto do 36 Fernández Ferreiro, Xosé Xerais. Narrativa A guerra civil 

Os últimos fuxidos Fernández Ferreiro, Xosé Xerais A guerra civil 

Tempo de centeo Fernández Ferreiro, Xosé Xerais A posguerra 

Longa noite de pedra Ferreiro, Celso Emilio 
Xerais. Biblioteca Básica das 

Letras Galegas 
A guerra 

O soño sulagado Ferreiro, Celso Emilio Xerais Poesía 

Onde o mundo se chama... Ferreiro, Celso Emilio Xerais Poesía 

Á lus do candil Fole, Anxel Galaxia. Literaria Contos. Misterio 

*Virtudes(e misterios) Fraga, Xesús Galaxia/Literaria Historia de emigración e loita dunha muller. 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

*O exército de fume. Gago, Manuel Xerais/Narrativa Resistencia ao poder de Franco. Nazis, guerrilleiros... 

Sete caveiras Gallego Abad, Elena Xerais. Narrativa Asasinatos en Vigo 

*O xogo de Babel Gallego Abad, Elena Xerais Cita a cegas 

Gerónimo Gerónimo Edicións Positivas. Narrativas Biografía do indio americano 

Lendas galegas de tradición oral Glez. Reboredo, X. M. 
Galaxia. Biblioteca Básica da 

Cultura Galega. 
Lendas 

A vitoria do perdedor G. Reigosa, Carlos Xerais Fuxidos Guerra Civil 

Pepa, a Loba G. Reigosa, Carlos Xerais Bandoleira do s. XIX 

A vinganza do defunto G. Reigosa, Carlos Xerais Investigación espionaxe nazi en Galicia 

Quero bailar Gómez, Lupe Autoedición Prosa poética 

O vello e o mar Hemingway, Ernest Galaxia. Literaria Un vello sae ó mar buscando un gran peixe 

Non me deixes nunca Ishiguro, Kazuo Galaxia Ciencia ficción 

A metamorfose Kafka, F. 
Sotelo Blanco. Infantil e 

xuvenil 
Discriminación 

Nove Lado, María Fervenza Poesía 

A vida que nos mata López López, Xavier Galaxia Un xornalista  na II República 

Destrución López Rodríguez, Xavier Xerais Violencia de xénero 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

*O libro da filla López Silva, Inma Galaxia/Literaria Investigación dunha agresión sexual 

A arte de trobar Lopo, Santiago Xerais Época medieval 

*A casa xunto ao volcán Losada, Xosé Ricardo Galaxia/Literaria Inseguridades dunha adolescente. Separación, sexualidade... 
  

O xardín das pedras flotantes Lourenzo González, Manuel Xerais Amor 

Relatos de terror Lovercraft Xerais. Xabarín Contos. Terror 

Relatos fantásticos Lovercraft Xerais. Xabarín Contos. Misterio 

Con pólvora e magnolias Méndez Ferrín, X.  L. Xerais. Letras Galegas Poesía 

Arraianos Méndez Ferrín, X. L. Xerais. Narrativa Misterio 

Arnoia, Arnoia Méndez Ferrín, X. L. Xerais. Fóra de xogo Aventuras 

Morning star Miranda, Xosé Xerais. Narrativa Aventuras de bandidos 

Todo canto fomos Monteagudo Folgar, Xosé Galaxia. Literaria Historia século XX 

A xeira das árbores Moure, Teresa Sotelo Blanco Un día na vida dunha nai solteira con tres fillos 

Herba moura Moure, Teresa Xerais Unha meiga holandesa e a raíña Christina 

Unha primavera para Aldara Moure, Teresa Xerais A abadesa dun mosteiro galego no século XV 

A intervención Moure, Teresa Xerais Un grupo de artistas nas montañas do Courel 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

O soño da febre Murado, Miguel Anxo Galaxia Contos de misterio 

O espello do mundo Nicolás, Ramón Xerais. Narrativa Misterio entre monxas 

Memorias dun neno labrego Neira Vilas, Xosé A. Edicións do Castro Pobreza e inxustiza 

Mar de fondo Núñez Singala, Manuel Galaxia. Descuberta Aventuras 

Comedia bífida Núñez Singala, Manuel Galaxia A lingua galega con humor 

Os camiños da vida Otero Pedrayo Galaxia. Literaria Historia de dúas familias fidalgas 

A nena do abrigo de astracán P. Do Campo, Xabier Xerais. Narrativa A realidade da posguerra 

Cabalos e lobos P. Lorenzo, Fran Xerais. Narrativa Misterio en Vigo despois da 1ª Guerra Mundial 

O bosque dos raposos aforcados Paassilina, Arto Rinoceronte Aventuras 

A vida das mulleres na G. Medieval Pallarés Méndez, Mª Carmen 
Biblioteca de divulgación. 

Univ. De Santiago 
Ensaio 

Mecanoscrito da 2ª orixe Pedrolo, Manuel de Galaxia. Árbore Aventuras 

Poesía última de amor… Pereiro, Lois Edicións Positivas Poesía 

O cabo do mundo Quiroga, Xabier Xerais Un escritor en fase terminal investiga a represión en Monforte 

Izan o da saca Quiroga, Xabier Xerais. Narrativa Contas pendente na posguerra civil 

Toda a vida Rei Núñez, Luís Xerais Amor na posguerra 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

Pirata Reimóndez, María Xerais A vida da muller pirata Mary Read 

O club da calceta Reimóndez, María Xerais Feminismo 

Dende o conflito Reimóndez, María Xerais. Narrativa A guerra dende o punto de vista dunha reporteira 

A dúbida Reimóndez, María Xerais. Narrativa Abusos sexuais 

*As estacións do lobo Reimóndez, María Xerais. Narrativa Violencia de xénero, acoso psicolóxico, amor... 

O porco de pé Risco, Vicente Galaxia. Literaria Sátira 

Un millón de vacas Rivas, Manuel Xerais. Xerais-peto Contos 

Todo é silencio Rivas, Manuel Xerais Contrabando 

Que me queres amor? Rivas, Manuel Galaxia Contos 

A man dos paíños Rivas, Manuel Xerais. Narrativa A vida no mar 

O lapis do carpinteiro Rivas, Manuel Xerais A guerra Civil 

As voces baixas Rivas, Manuel Xerais Vida, morte, dor 

As rulas de Bakunin Riveiro Coello, Antón Galaxia. Literaria A guerra Civil 

Laura no deserto Riveiro Coello, Antón Galaxia Misterio, amor, Guerra Civil 

*A ferida do vento Riveiro Coello, Antón Galaxia Paso da infancia á adolescencia 

*O paraíso dos inocentes. Riveiro Coello, Antón Galaxia A traxedia dos refuxiados da guerra de Siria 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

A praza do Diamante Rodoreda, Mercè Edicións Positivas. Narrativas A dependencia da muller 

A loita continúa Rodríguez Fer, Claudio Xerais Poesía social 

Dentro da illa Ruíz, Dolores Galaxia Medo 

O principiño Saint-Exupery Galaxia A inocencia 

O vixía no centeo Salinger, J. D. Xerais A adolescencia 

Made in Galiza Sende, Sechu Galaxia Relatos 

As horas roubadas Solar, María Xerais Divorcio e consecuencias. Amor adolescente 

Tres trebóns Souto, Xurxo Xerais Relatos 

A perla Steinbeck, John Galaxia. Costa Oeste Misterio 

Así nacen as baleas Sumai, Anxos Galaxia Sentimentos 

A noite do lobo Tomé, Abel Galaxia /Literaria Unha historia medieval de abusos de poder 

Reencontro Uhlman, Fred Galaxia. Costa Oeste A amizade entre dous mozos na Alemaña de Hitler 

Bilbao, New York, Bilbao Uribe, Kirme Xerais O  escritor escribe unha novela mentres viaxa a Nova Iork 

*Lara e Sabela Vidal Portabales, Ignacio Xerais/Narrativa Amor feminino 

As sete mortes Vila Sexto, Carlos Galaxia. Costa Oeste Misterio 

Ollos de auga Villar, Domingo Galaxia Novela negra. Un home aparece morto en Toralla 



 

Título 
http://www.edu.xunta.gal/por

tal/Autor 
Editorial De que trata 

A praia dos afogados Villar, Domingo Galaxia Novela negra. Un home aparece morto en Panxón 

*O último barco Villar, Domingo Xerais/Narrativa Intriga. Desaparición dunha muller en Moaña 
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