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A. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 Elabórase esta programación para a área de Lingua galega e Literatura, no 
marco lexislativo da LOMCE (Lei orgánica 8/2013 de 9 de decembro) e do Real 
decreto 1105/2014 do 26 de decembro, para a consecución dos obxectivos 
propostos para a área, descritos no decreto vixente para a Educación Secundaria 
Obrigatoria e o Bacharelato (Decreto 86/2015 do 25 de xuño). 

 

 OBXECTIVOS XERAIS  DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en 
distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

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

 Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as 
normas de cortesía. 

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

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

 Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico. 

 Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou 
informais. 

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

 Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos 
ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

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

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

 Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do 
galego. 

 Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das 
relacións sociais ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

 Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus 
escritos. 

 Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

 Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

 Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes 
para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma. 
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 Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

 Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación 
e a comprensión de textos. 

 Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as 
desempeñan. 

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

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

 Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais.  

 Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do 
coñecemento das linguas.  

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

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

 Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

 Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos 
lingüísticos. 

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

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

 Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos 
literarios adquiridos. 

 Describir os trazos que caracterizan o cómic e a canción como linguaxes 
artísticas. 

 Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas 
súas producións. 

 

 MEMBROS QUE COMPOÑEN O DEPARTAMENTO 
 

O Departamento Didáctico de Lingua galega e Literatura do IES “Isidro Parga Pondal“ 
de Carballo está formado polos seguintes profesores e profesoras: 

O Departamento Didáctico de Lingua galega e Literatura do IES “Isidro Parga Pondal“ 
de Carballo está formado polos seguintes profesores e profesoras: 

Pensado Pereira, Carmen; profesora de secundaria de Lingua Galega, distribúe o seu 
horario nos cursos de 1º, 3º e 4º ESO. É ademais titora. 

Pacoret Balsa, Mª Basilisa;  profesora de secundaria de Lingua Galega, imparte clase en 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2016-2017 
IES ISIDRO PARGA PONDAL - CARBALLO 

 

Programación de Lingua Galega e Literatura – 2º ESO      5 

 

2º ESO, 4º ESO, 1º BAC. É a ademais a persoa responsable da Dinamizadora lingüística. 

Eirís Pérez, Antonio; profesor de secundaria de Lingua Galega imparte a materia en 1º 
e 2º BAC de Adultos. (6 horas). É ademais Xefe de Estudos de Ensinanza de Adultos. 

Gómez Gómez, Paula Pilar: profesora de secundaria de Lingua Galega, imparte a 
materia nos cursos: 1ºESO, PMAR de 3ºESO e 4º ESO. É ademais titora. 

Rodríguez Iglesias, Mar; profesora de Lingua Galega. Imparte a materia de Lingua  
galega e literatura en 2º ESO, 2º BAC e pendentes. É ademais Xefa de Departamento. 

Castro García, Silvana (provisional): imparte a materia de Lingua galega e literatura en 
1ºESO e 3º ESO. 

 

 REUNIÓN DE DEPARTAMENTO 

A hora de reunión de Departamento terá lugar sempre que sexa preciso e como 
minimo cunha periodicidade aproximada de unha vez ao mes. 

Nestas horas dedícarémonos, ao comezo de curso, a elaborar e modificar as 
programacións da materia con respecto ao curso anterior. Unha vez revisadas, e nas 
seguintes reunións, procederase a analizar os resultados das avaliacións, tomaranse 
asemade decisións relevantes do departamento. Preténdese elaborar materiais para o 
desenvolvemento diario da clase e preparar as funcións que puidese encargar a 
Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Tratarase de organizar e desenvolver as demais propostas do seu ámbito legal de 
competencias. 
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B. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

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

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

 
Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas 
unidades, destacamos os seguintes:   
 
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura.  
• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante.  
• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.  
 
Comunicación lingüística (CCL)  

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

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

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

 
Competencia dixital (CD)  

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

 
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:  
 
• Empregar distintas fontes para a busca de información.  
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.  
• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

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

diversas.  
• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

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

 
Traballamos, por tanto, os seguintes descritores:  
 
• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e 

cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.  
• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e 

gusto pola estética no ámbito cotián.  
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  
 
Competencias sociais e cívicas (CSC) 

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

distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado por unha constitución.  

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
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traballo e para a resolución de conflitos.  
• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación 

establecidos.  
• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia 
en calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o 
desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en 
contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio 
estudo da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e 
adquirir hábitos que lles permitan superar dificultades no traballo e na consecución de 
metas establecidas.  
 
Os descritores que priorizaremos son:  
 
• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
• Ser constante no traballo, superando as dificultades.  
• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.  
• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.  
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  
• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  
 
Aprender a aprender (CAA) 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o 
alumno ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus 
procesos de aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase 
especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos metacognitivos e a 
adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e 
contextos.  
 
Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:  
 
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas…  

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

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

dos resultados intermedios.  
• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.  
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C. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 2º ESO: 

 

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

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

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

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

  5.  Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en textos 
orais diversos. 

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

  7.  Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral. 

  8.  Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega. 

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

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

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

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

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

14.  Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de comunicación 
oral diversas: debates, corrección de exercicios, diálogos sobre temas, ... 
expoñendo e argumentando as ideas propias. 

15.  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. 

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

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

18.  Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios 
no contexto social no que nos desenvolvemos: diarios, cartas persoais, avisos e 
solicitudes. 
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19.  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. 

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

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

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

23.  Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como aprendemos. 

24.  Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de 
comunicación. 

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

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

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

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

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

30. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversos 
tipos. 

31. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o 
desenvolvemento da lingua. 

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

33. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de 
comprensión e produción lingúisticas. 

34. Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. Empregar 
este coñecemento para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

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

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

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

39. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e 
describir a situación legal das linguas do Estado español. 

40. 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. 

41. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos. 

42. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e 
subxéneros, e comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

43. Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios. 

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

45. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en 
diferentes obras de cine. 
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D. CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

Cada estándar de aprendizaxe está relacionado cun contido, que á súa vez leva 
asociado uns criterios de avaliación, que se concreta nuns determinados estándares de 
aprendizaxe. Neste apartado, a modo de introdución, recollemos o disposto no 
Decreto 8/2015 no que se establece o curriculo da educación secundaria e do 
bacharelato. Imos comezar poñendo os contidos, para despois relacionar 
numericamente cada contido co criterio pertinente e co estándar ou estándares que 
lle corresponde, que ao igual que no decreto irán marcados como LG 

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

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle 
permitan adquirir unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como 
axentes activos e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o 
desenvolvemento da súa cultura. 
 
CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS 
A ELES. 

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. 
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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. 

 L          e exiona so re as mensaxes e rexeita usos ling  s cos  ue 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). 
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 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. 
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 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 ling  s co 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). 
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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. 

 

        c tude re exiva e cr  ca ante a lectura para iden  car usos ling  s cos 
discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente 
as ideas respectando as ideas dos demais. 
o B2.6. Amosar unha actitude re exiva e cr  ca ante a lectura  ue permita 

iden  car usos ling  s cos discriminatorios e mani estar posturas de acordo ou 
desacordo e respecto ás mensaxes expresadas. 
 L         Detecta mensaxes  ue transmiten prexu  os e evita usos ling  s cos 

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. 
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 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. 
 L           li a elementos ling  s cos e discursivos de co esi n 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. 
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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. 
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 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. 
 L         O t n  de xeito aut nomo  in ormaci n ling  s ca de todo  po 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. 
 L          plica estratexias para a correcci n ling  s ca, 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. 

 L          li a os elementos ling  sticos para a cohesión interna. 
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 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  ue se eviten estereo pos ling  s cos 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  ue se eviten estereo pos ling  s cos 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 
estereo pos ling  s cos ou culturais e valora as competencias  ue pos e 
como persoa pluriling e. 

 

 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. 
 L            li a os co ecementos ling  s cos de ám ito 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 
iden dade dun po o  O pluriling ismo como expresi n da ri ue a cultural da 
humanidade. A lusofonía. 
o B4.1. Valorar as linguas como medios de relaci n interpersoal e de sinal de 

iden dade dun po o   preciar o pluriling ismo como expresi n da ri ue a 
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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 ling  s cos 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. 

 

       Situaci n socioling  s ca do galego. 
o       Descri ir e anali ar a situaci n socioling  s ca de  alicia atendendo á 

presenza da lingua galega no contorno. 
 L         Descri e a situaci n socioling  s ca de  alicia a par r 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 prác ca ling  s ca 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. 
 

       Prexu  os ling  s cos.  
o B4.5. Identificar os prexu  os ling  s cos e anali ar a situaci n persoal en relaci n 

a eles. 
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 LGB4.5.1. Coñece o que é un prexu  o  Detecta e anali a a presen a de 
prexu  os de carácter est  co e socioecon mico cara ao galego na s a prác ca 
ling  s ca 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. 
 L          nali a a s a prác ca ling  s ca e iden  ca nela os tra os 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. 
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 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. 
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 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. 

 
 

1. TEMPORALIZACIÓN 

 

 A temporalización dos estándares correspóndese coa distribución das unidades 
didácticas do libro de texto elixido. A seguir especificamos cada unha das unidades 
didácticas e o tempo en que se pretenderá traballar cada unha delas. Tendo sempre en 
conta que a materia de lingua é progresiva e todos os contidos refórzanse ao longo de 
todo o curso. 

 

 Dividimos as 12 unidades do libro nos tres trimestres: 

 Unidades 1 á 4 no primeiro trimestre. 

 Unidades 5 á 8 no segundo trimestre 

 Unidades 9 á 12 no terceiro trimestre 

 

 Introducimos xa a aportación que fai cada un dos estándares ás competencias 
clave, para iso utilizaremos as abreviaturas seguintes: 

 

 Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia 
dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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UNIDADE 1 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coas viaxes. 

-  Identificar os fonemas vocálicos e consonánticos que forman o sistema fonolóxico galego. 

-  Dividir as palabras en sílabas e recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos. 

-  Ser consciente da diversidade de linguas que existen no mundo. 

-  Distinguir as principais características da literatura. 

-  Coñecer os aspectos verbais e non verbais propios da improvisación oral. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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 

CSC, 

CCL 
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profesorado ou do 
alumnado. 

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. 

CCL, 

CSC, 

CSIE 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

LGB1.6.2. Participa con 
fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas 
desta lingua, en 
especial a colocación 

CCL 
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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). 

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CD, 

CAA,  

CSIEE 

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

CD, 

CCL,  

CSC 

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

B1.8. Participar 
activamente en 
situación 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. 

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

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

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

LGB1.9.2. 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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

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

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

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

 

CCL,  

CSC 

 

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

 

CSC, 

CSIEE 

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

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

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. 

CCL, 

AAA 

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

CCL 

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. 

CCL, 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

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

B2.5. Seleccionar a 
información que se 
obtén nas bibliotecas, 
nas TIC e outras fontes e 
integrar os 
coñecementos 
adquiridos no 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. 

CCL, 

CD, 

CAA 

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

CCL, 

CD, 

CAA 

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

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

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

CCL 

B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 
comunicativa (tema, 
fins e destinatarios) 
para elaborar 
producións con 
adecuación, 
coherencia, cohesión e 

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. 

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

CCL, 

CD 
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corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos 
do texto. 

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de 
substantivos e verbos 
e da súa 
caracterización 

B3.7. Recoñecer a 
estrutura de 
substantivos e verbos e 
da súa caracterización 
morfolóxica para 

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

CCL, 

CAA 
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morfolóxica para a 
mellora da 
comprensión e 
produción textuais. 

mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

creatividade. 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da 
riqueza cultural da 
humanidade. 

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. 

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

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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. 

CCL 

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

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

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

CCL, 

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

B5.9. Servirse, seguindo 
unhas 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. 

CCL, 

CD 
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UNIDADE 2 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar unha lenda. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos animais. 

-  Distinguir a estrutura das palabras e a súa clasificación. 

-  Identificar os casos especiais de acentuación e aplicar as normas de acentuación. 

-  Coñecer as linguas que se falan na Península Ibérica. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. 

-  Coñecer os pasos a seguir para levar a cabo unha exposición oral. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIE 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2016-2017 
IES ISIDRO PARGA PONDAL - CARBALLO 

 

Programación de Lingua Galega e Literatura – 2º ESO      34 

 

profesorado ou do 
alumnado. 

linguaxe non verbal. 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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). 

CCL 

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

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

CCL 

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

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

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

CAA 

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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

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

CCL 

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

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

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

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. 

CCL, 

AAA 

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

CLL 

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. 

CCL, 

AAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

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

B2.5. Seleccionar a 
información que se 
obtén nas bibliotecas, 
nas TIC e outras fontes 
e integrar os 
coñecementos 
adquiridos no proceso 

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

CCL, 

CD, 

CAA 
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de aprendizaxe 
continua. 

discursos orais e 
escritos. 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 
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LGB3.5.2. Aplica estratexias 
para a corrección 
lingüística, gramatical 
e ortográfica dos 
textos. 

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da 
riqueza cultural da 
humanidade. 

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. 

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

CCL, 

CSC 

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 

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 

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. 

CCL 
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elementos propios de 
cada xénero literario, 
o punto de vista 
empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

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. 

CCL 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCEC 
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UNIDADE 3 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo dialogado. 

-  Coñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa gastronomía e a 
hostelería. 

-  Coñecer as características do substantivo así como as súas especificidades en 
canto ao xénero e ao número. 

-  Recoñer o substantivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar a acentuación diacrítica. 

-  Coñecer a situación legal das linguas en Galicia. 

-  Identificar os diferentes xéneros literarios, así como algúns subxéneros. 

-  Coñecer os pasos a seguir para levar a cabo unha narración oral dun conto.  
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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). 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2016-2017 
IES ISIDRO PARGA PONDAL - CARBALLO 

 

Programación de Lingua Galega e Literatura – 2º ESO      42 

 

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

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

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

CSC, 

CAA 

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

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

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

CAA 

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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

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

CCL 

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 
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progresivamente, de 
evitalos. 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

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

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

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. 

CCL, 

AAA 

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

CCL 

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

CLL 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

CCL 

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 

CCL, 

CD 
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textualizar e revisar e 
mellorar os escritos. 

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios 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. 

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 
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B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da 
riqueza cultural da 
humanidade. 

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. 

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

CCL, 

CSC 

B4.6. Situación legal das 
linguas do Estado 
español. 

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

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

CCL, 

CSC 

B4.7. Prexuízos 
lingüísticos. 

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

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

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e 
localización e 

B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente 
textos narrativos 
breves, localizando e 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente 
textos narrativos 
breves, localiza e 

CCL 
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descrición dos 
elementos estruturais 
e formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

describindo os 
elementos estruturais e 
formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

describe os 
elementos 
estruturais e formais 
máis salientables: 
punto de vista, 
tempo, espazo e 
personaxes 
principais. 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCEC 
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UNIDADE 4 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Identificar os antropónimos e os hipocorísticos, así como a orixe dos principais 
apelidos galegos. 

-  Coñecer as características do adxectivo así como as súas especificidades en canto 
ao xénero e ao número. 

-  Recoñer o adxectivo como núcleo das frases nominais. 

-  Coñecer e aplicar as normas de emprego das maiúsculas. 

-  Coñecer o ámbito da lusofonía e a orixe común do galego e do portugués. 

-  Identificar os diferentes tipos de novela segundo a súa temática. 

-  Coñecer os principais mecanismos de cohesión textual. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

B1.5. Valoración das 
producións orais 
emitidas cunha 
fonética e prosodia 
correcta e cunha 

B1.5. Valorar as 
producións emitidas 
cunha fonética e 
prosodia correcta e 
amosar unha actitude 

LGB1.5.1. Aprecia a 
emisión dunha 
pronuncia e prosodia 
correcta, recoñece os 
erros nas producións 

CCL, 

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

crítica ante os 
prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

orais propias e alleas 
e propón solucións 
para melloralas. 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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). 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

B1.8. Participar 
activamente en 
situación propias do 
ámbito educativo e de 
interese para o 

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

CSC, 

CAA 
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intercambio de 
opinión. 

alumnado que xeren 
intercambio de 
opinión. 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

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

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

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. 

CCL, 

AAA 

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

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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). 

CCL, 

CSC 
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(noticias). 

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

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

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

CCL, 

CD, 

CAA 

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. 

CCL 

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

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

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

CD, 

CAA 

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. 

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. 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios 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. 

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

LG3.8.2. Utiliza os 
elementos lingüísticos 
para a cohesión 
interna. 

CCL 

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

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

CCL, 

CAA 

B4.6. A lusofonía 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. 

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

CCL, 

CCEC 

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. 

CCL, 

CCEC, 

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

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

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

CCL 

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. 

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

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

B5.9. Servirse, seguindo 
unhas 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. 

CCL, 

CD 
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UNIDADE 5 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar un texto epistolar. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa comunicación. 

-  Identificar pronomes persoais e as súas contraccións, substituír frases nominais 
polo pronome correspondente e colocar axeitadamente o pronome átono. 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do punto, da coma e do punto e coma. 

-  Coñecer a situación do galego na actualidade e os niveis de competencia da 
poboación. 

-  Identificar os diferentes tipos de narrador. 

-  Coñecer as principais características dos esquemas e a súa tipoloxía. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
B1.2. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais utilizados no 
ámbito social e 
educativo. 

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 
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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). 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

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

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

CCL, 

CAA 

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. 

CCL, 

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

CCL 

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

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

B2.4. Comprensión e 
interpretación, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
propios da vida 
educativa, 

B2.4. Comprender e 
interpretar en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida 
educativa, 
especialmente, os 

LGB2.4.2. Identifica as 
características 
específicas de todo 
tipo de textos nos que 
se expoñan feitos e se 
expliquen ideas e 

CCL 
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especialmente, os 
instrutivos e 
expositivos: webs 
educativas, dicionarios, 
glosarios e 
enciclopedias. 

instrutivos e 
expositivos: webs 
educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

conceptos das 
distintas materias 
curriculares. 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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. 

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. 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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 

CCL 
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ordenación das ideas 
expresadas). 

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

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

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

CCL, 

CD, 

CSC 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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. 

CCL 

B4.4. Situación 
sociolingüística do 
galego. 

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. 

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

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

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

CCL 

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. 

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 
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recursos retóricos. recursos retóricos. recursos retóricos. 

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

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

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

CCL, 

CCEC 
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UNIDADE 6 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa navegación. 

-  Identificar os constituíntes dos verbos, os modos, os tempos verbais e as formas 
nominais.  

-  Coñecer e aplicar as normas de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos, das 
comiñas e das raias. 

-  Coñecer a valoración social da lingua galega. 

-  Identificar os diferentes tipos de personaxes, espazo e tempo propios do xénero 
narrativo. 

-  Coñecer as principais características dos mapas conceptuais e elaboralos a partir 
dun modelo. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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). 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CD, 

CAA, 

CSIEE 

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

CD, 

CCL, 

CSC 
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visualmente. 

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

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

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

CAA 

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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

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

CCL, 

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

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

CCL, 

CAA 

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. 

CCL, 

AAA 

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

CCL 

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

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

LGB2.4.2. Identifica as 
características 
específicas de todo tipo 
de textos nos que se 
expoñan feitos e se 
expliquen ideas e 

CCL 
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webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

webs educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

conceptos das distintas 
materias curriculares. 

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

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

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

CCL, 

CAA 

 

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. 

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. 

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

CCL 
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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). 

CCL 

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

CCL, 

CD 

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

CCL 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2016-2017 
IES ISIDRO PARGA PONDAL - CARBALLO 

 

Programación de Lingua Galega e Literatura – 2º ESO      71 

 

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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. 

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

CCL, 

CSC 

B4.4. Situación 
sociolingüística do galego. 

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. 

CCL 

B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación 
do galego, favorecemento 
do xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso 
normalizado da lingua 
galega. 

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

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

CCL, 

CSC 

B4.7. Prexuízos lingüísticos. B4.5. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación 
a eles. 

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

CCL, 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCEC 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2016-2017 
IES ISIDRO PARGA PONDAL - CARBALLO 

 

Programación de Lingua Galega e Literatura – 2º ESO      74 

 

UNIDADE 7 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar un texto narrativo. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos medios de transporte. 

-  Coñecer a conxugación dos verbos regulares e dos irregulares. 

-  Aplicar as normas de uso do b e do v. 

-  Identificar os procesos de normalización e normativización da lingua. 

-  Distinguir as características da poesía lírica. 

-  Coñecer as diferenzas entre a lírica tradicional e a lírica culta.  

-  Coñecer e aplicar a técnica para a elaboración dun resumo. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

LGB1.2.2. Comprende e 
segue ias nstrucións 
para realizar tarefas 
de aprendizaxe con 
progresiva 
autonomía. 

CCL, 

CAA 
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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. 

CCL, 

CSC, 

CSIE 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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 

CCL 
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fonema fricativo 
palatal xordo). 

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CD, 

CAA, 

CSIEE 

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

CD, 

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

CSC 

B1.9. Coñecemento, uso 
e aplicación de 
técnicas e estratexias 
necesarias para falar 
en público: 

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

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

CAA 
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planificación do 
discurso nas prácticas 
orais formais e 
informais. 

en grupo. 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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

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

CCL, 

CSC 

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

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. 

CCL, 

CAA 
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etc. 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. 

CCL, 

AAA 

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

CCL 

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

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

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

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

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

CCL, 

CAA 

 

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

CCL, 

CD, 

CAA 

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. 

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. 

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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

CCL, 

CD 

B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 
comunicativa (tema, 

B2.8. Usar 
procedementos de 
planificación e revisión 
para conseguir a 

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

CCL 
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fins e destinatarios) 
para elaborar 
producións con 
adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos 
do texto. 

adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección dos contidos 
nas relacións internas e 
externas do texto. 

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

CCL 

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

CCL, 

CD 

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

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. 

CCL, 

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios 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. 

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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. 

CCL 
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LGB4.2.2. Coñece e valora 
os topónimos galegos. 

CCL 

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

CCL, 

CSC 

B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara 
ao proceso de 
recuperación do 
galego, favorecemento 
do xurdimento de 
vínculos positivos cara 
ao seu uso e 
consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento 
persoal e colectivo do 
uso normalizado da 
lingua galega. 

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

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

CSC 

B4.8. Recoñecemento 
das variantes diafásicas 
da lingua galega e da 
función da lingua 
estándar, uso 
normalizado da 
variante dialectal 
propia da zona e 
utilización e valoración 
da variante estándar 
da lingua en situacións 
de carácter formal. 

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

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

CCL 

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 

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 

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. 

CCL 
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literario, o punto de 
vista empregado e o 
uso estético da 
linguaxe. 

uso estético da 
linguaxe. 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 
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UNIDADE 8 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar un texto poético. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado cos seres míticos. 

-  Clasificar as oracións segundo diferentes criterios (a actitude do falante, o 
predicado e a voz verbal). 

-  Coñecer e aplicar as normas de uso do h. 

-  Identificar os préstamos e os procedementos de entrada das palabras na lingua. 

-  Distinguir os elementos propios da versificación (a métrica, a distribución dos 
acentos e a rima). 

-  Identificar algúns tipos de estrofa e de poema. 

-  Coñecer e aplicar a técnica de elaboración de colaxes. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

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

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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). 

CCL 

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

CCL 

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

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

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

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

CD, 

CAA, 

CSIEE 

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

CD, 

CCL, 

CSC 

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

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

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

CSC, 

CAA 

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

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

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

CAA 

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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

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

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

CCL, 

CAA 

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. 

CCL, 

AAA 

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

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CD, 

CAA 

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. 

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. 

CCL, 

CSC 

LGB2.6.3. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

CCL, 

CD 

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL 
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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. 

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

B3.3. Usar eficazmente 
os dicionarios 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. 

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 
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comprensión e 
produción textuais. 

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

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

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

CCL 

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCEC 
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UNIDADE 9 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar unha canción. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe mariña. 

-  Coñecer a estutura da oracións e os tipos de suxeito e de predicado. 

-  Aplicar as normas de uso do s e do x. 

-  Identificar os estranxeirismos para intentar evitalos. 

-  Recoñecer os principais recursos da linguaxe poética. 

-  Distinguir as metáforas e coñecer o método para crealas. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

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

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

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

CSC, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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 

CCL 
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fonema fricativo 
palatal xordo). 

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CD, 

CAA, 

CSIEE 

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

CD, 

CCL, 

CSC 

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

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

LGB1.9.2. 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. 

CCL, 

CSC, 

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

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

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

CCL, 

CSC 

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

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

CCL, 

CAA 

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. 

CCL, 

AAA 

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

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

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CAA 
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continua. escritos. 

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

CCL, 

CD, 

CAA 

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. 

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. 

CCL, 

CSC 

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

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

CSC 

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

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

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

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

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

CCL, 

CD 

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

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCC 

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

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios 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. 

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

LGB3.5.2. Aplica estratexias 
para a corrección 
lingüística, gramatical 

CCL 
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e ortográfica dos 
textos. 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL 

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

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. 

CCL 

B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas 
cara ao proceso de 
recuperación do 
galego, favorecemento 
do xurdimento de 
vínculos positivos cara 
ao seu uso e 
consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento 
persoal e colectivo do 
uso normalizado da 
lingua galega. 

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

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

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

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

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

CCL 

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. 

CCL 

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

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

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

CCL 

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

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

LGB5.6.1. Analiza textos 
literarios, de maneira 
guiada, identifica os 
trazos dos subxéneros 
e a funcionalidade 
dos recursos 
retóricos. 

CCL 

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

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

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

CCL, 

CCEC 
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UNIDADE 10 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar unha noticia. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado coa paisaxe de montaña. 

-  Coñecer os principais complementos da oración: complemento directo, complemento 
indirecto e complemento circunstancial. 

-  Aplicar as normas de uso do n e do ñ. 

-  Identificar os castelanismos para intentar evitalos. 

-  Coñecer as principais características do xénero dramático. 

-  Aprender a reelaborar e mellorar unha produción escrita. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.1. Comprensión, 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CSC, 

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

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

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

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

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

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

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

CCL, 

CAA 

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

CAA 

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

CCL, 

CCEC 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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 

CCL 
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fonema fricativo 
palatal xordo). 

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

CCL 

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

CCL 

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

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

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

CD, 

CAA, 

CSIEE 

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

CD, 

CCL, 

CSC 

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

B1.8. Participar 
activamente en situación 
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. 

CCL, 

CSC 

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

CCL, 

CSC 

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

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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

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

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

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. 

CCL, 

AAA 

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

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

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

CCL, 

CAA 

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

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

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

CCL, 

CSC 

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

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

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

LGB2.4.2. Identifica as 
características 
específicas de todo 
tipo de textos nos que 
se expoñan feitos e se 
expliquen ideas e 
conceptos das 
distintas materias 
curriculares. 

CCL 

B2.5. Uso, 
progresivamente 
autónomo, das 
bibliotecas e das TIC 
para seleccionar 
información. 

B2.5. Seleccionar a 
información que se 
obtén nas bibliotecas, 
nas TIC e outras fontes e 
integrar os 
coñecementos 
adquiridos non proceso 
de aprendizaxe continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma 
progresivamente 
autónoma, diversas 
fontes de información 
e integra os 
coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais e 
escritos. 

CCL, 

CAA 

 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza 
habitualmente 
dicionarios impresos 
ou en versión dixital. 

CCL, 

CD, 

CAA 

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. 

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. 

LGB2.6.3. Elabora a súa 
propia interpretación 
sobre o significado 
dun texto. 

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

CSC 

B2.7. Lectura en voz alta 
con dicción, entoación 
e ritmo adecuados á 
situación 
comunicativa e á súa 
función, con 
posibilidade de usar 
recursos audiovisuais 
para o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e 
ritmo adecuados á 
situación comunicativa e 
á súa función. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con 
dicción, entoación e 
ritmo adecuados 
(interpreta os signos 
de puntuación) á 
situación comunicativa 
e á función da 
mensaxe. 

CCL 

 

B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 

B2.8. Usar procedementos 
de planificación e 
revisión para conseguir a 

LGB2.8.2. Adecúa as súas 
producións ao rexistro 
formal e educativo. 

CCL 
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comunicativa (tema, 
fins e destinatarios) 
para elaborar 
producións con 
adecuación, 
coherencia, cohesión 
e corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos 
do texto. 

adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección 
dos contidos nas 
relacións internas e 
externas do texto. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e 
discursivos de 
cohesión interna do 
texto (a deíxe, as 
referencias internas 
de tipo léxico e os 
conectores). 

CCL 

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). 

CCL 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe 
o texto con respecto 
polas regras 
ortográficas e 
morfolóxicas. 

CCL 

LGB2.8.6. Usa técnicas de 
tratamento textual 
coas TIC: procesadores 
de texto, programas 
de presentación, 
dicionarios 
electrónicos e 
correctores. 

CCL, 

CD 

LGB2.8.7. Complementa as 
producións con 
elementos textuais e 
paratextuais: 
ilustracións e gráficos. 

CCL, 

CD 

B2.10. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación 
(noticias). 

B2.10. Producir, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios 
dos medios de 
comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

LGB2.10.1. Produce, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios 
dos medios de 
comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

CCL, 

CD, 

CSC 

B2.11. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 

B2.11. Producir, en 
formato papel ou dixital, 
textos de carácter 
educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 

LGB2.11.1. Produce, en 
formato papel ou 
dixital, textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 

CCL, 

CD 
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contidos das materias 
curriculares. 

curriculares. contidos das materias 
curriculares. 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático 
a partir de campos 
léxicos traballados na 
aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un 
vocabulario amplo e 
preciso para 
expresarse con 
claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 

B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta en 
calquera soporte, 
especialmente sobre 
flexión, relación 
semántica e 
normativa. 

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios 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. 

CCL, 

CAA 

B3.4. Coñecemento, 
comparación, uso e 
valoración das normas 
que regulan os textos 
orais e escritos, 
propios e alleos. 

B3.4. Coñecer, usar e 
valorar as normas que 
regulan os textos orais e 
escritos. 

LGB3.4.1. Completa, 
transforma e valora 
textos orais ou 
escritos de maneira 
adecuada e correcta 
atendendo ás normas. 

CCL, 

CD 

B3.5. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica 
correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

CCL 

LGB3.5.2. Aplica estratexias 
para a corrección 
lingüística, gramatical 
e ortográfica dos 
textos. 

CCL 

B3.6. Análise e uso 
reflexivo da 
puntuación en 
relación coa cohesión 
textual. 

B3.6. Analizar e usar 
correctamente a 
puntuación, de acordo 
coa cohesión textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa 
correctamente a 
puntuación para a 
cohesión textual. 

CCL 
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B3.8. Recoñecemento, 
uso e explicación dos 
nexos e conectores 
textuais (espaciais, de 
oposición e contraste) 
e dos principais 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticais 
como léxicos. 

B3.8. Recoñecer e usar os 
nexos textuais de 
espazo, oposición e 
contraste, así como os 
mecanismos gramaticais 
e léxicos de cohesión 
interna. 

LGB3.8.1. Identifica e usa 
distintos tipos de 
conectores de espazo, 
oposición, contraste, 
así como os 
mecanismos 
gramaticais e léxicos 
de referencia interna 
que lle proporcionan 
cohesión a un texto. 

CCL, 

CAA 

LG3.8.2. Utiliza os 
elementos lingüísticos 
para a cohesión interna. 

CCL 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes 
sintácticos no nivel da 
frase para elaborar 
enunciados, orais e 
escritos, cun estilo 
cohesionado e 
correcto. 

B3.9. Coñecer os 
compoñentes sintácticos 
para elaborar 
enunciados, orais e 
escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, 
transforma e elabora 
enunciados de maneira 
axeitada e correcta 
atendendo aos 
compoñentes 
sintácticos. 

CCL 

B3.10. Coñecemento, 
uso e aplicación das 
estratexias necesarias 
de autoavaliación, 
aceptando o erro 
como parte do 
proceso. 

B3.10. Aplicar 
progresivamente o 
coñecemento e o uso 
das estratexias de 
autoavaliación e a 
aceptación do erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros 
nas producións orais e 
escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e 
autoavaliación, 
propondo solucións 
para a súa mellora. 

CCL, 

CAA 

B4.1. Valoración das 
linguas como medios 
de relación 
interpersoal e de sinal 
de identidade dun 
pobo. 

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. 

LGB.4.1.1. 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. 

CCL 

LGB4.1.2. Distingue entre 
linguas maioritarias, 
minoritarias e 
minorizadas e aplica 
estes conceptos ao 
caso galego. 

CCL, 

CSC 
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B5.1. Lectura, con 
regularidade, de obras 
literarias e 
desenvolvemento dun 
criterio lector; emisión 
dunha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relación do seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos 
adquiridos e 
valoración do uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, 
o punto de vista 
empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e 
desenvolver criterio 
lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra 
axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de 
vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con 
regularidade obras 
literarias e 
desenvolve criterio 
lector; expón unha 
opinión persoal 
sobre a lectura 
dunha obra axeitada 
á idade e relaciona o 
seu sentido coa 
propia experiencia e 
outros 
coñecementos 
adquiridos. 

CCL 

B5.4. Lectura 
dramatizada e 
comprensiva, 
visionado de pezas 
teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, 
visionar pezas teatrais e 
recoñecer os 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, 
visiona pezas teatrais 
e recoñece os 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

CCL 

B5.6. Análise de textos 
literarios, de maneira 
guiada, identificación 
dos trazos dos 
subxéneros e a 
funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

B5.6. Analizar textos 
literarios, de maneira 
guiada, identificar os 
trazos dos subxéneros e 
a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos 
literarios, de maneira 
guiada, identifica os 
trazos dos subxéneros 
e a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

CCL 
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UNIDADE 11 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar unha entrevista. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co teatro e outros 
espectáculos. 

-  Coñecer os principais complementos da oración (suplemento, complemento 
axente, atributo e complemento predicativo) 

-  Empregar correctamente as vogais. 

-  Identificar as distintas variedades lingüísticas (históricas, xeográficas, sociais e 
situacionais). 

-  Recoñecer as principais características das representacións teatrais. 

-  Facer dramatizacións a partir dun texto. 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
B1.2. Comprensión, 

interpretación e 
valoración de textos 
orais utilizados no 
ámbito social e 
educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de 
diferentes textos orais 
dos ámbitos social e 
educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto 
ao propósito e a idea 
xeral, os feitos e 
datos relevantes en 
textos orais do 
ámbito social e 
educativo. 

CCL, 

CAA 

LGB1.2.2. Comprende e 
segue as instrucións 
para realizar tarefas 
de aprendizaxe con 
progresiva 
autonomía. 

CCL, 

CAA 

B1.3. Desenvolvemento 
de habilidades de 
escoita cunha 
actitude de interese, 
cooperación e 
respecto ante as 
intervencións  orais, 
sobre todo en 
exposicións do 
profesorado ou do 
alumnado. 

B1.3. Coñecer e usar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais 
propias e alleas da 
actividade educativa, 
tanto espontáneas 
como planificadas. 

LGB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos 
aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, 
ton, timbre e 
volume) e o 
significado dos trazos 
máis característicos 
da linguaxe non 
verbal. 

CCL, 

CSC, 

CSIE 

B1.4. Escoita crítica e 
reflexiva ante as 
mensaxes 
discriminatorias dos 
medios de 
comunicación, con 
especial atención aos 

B1.4. Identificar o 
propósito comunicativo 
en textos orais dos 
medios de 
comunicación, analizar 
criticamente os seus 
contidos e interpretar 

LGB1.4.1. Diferencia as 
ideas principais e as 
secundarias e 
identifica a intención 
comunicativa de 
programas de 
carácter informativo: 

CCL 
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programas de 
carácter informativo: 
noticias reportaxes e 
crónicas. 

as connotacións e 
mensaxes 
discriminatorias 
implícitas. 

noticias, reportaxes e 
crónicas. 

B1.5. Valoración das 
producións orais 
emitidas cunha 
fonética e prosodia 
correcta e cunha 
actitude crítica ante 
os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

B1.5. Valorar as 
producións emitidas 
cunha fonética e 
prosodia correcta e 
amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a 
ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a 
emisión dunha 
pronuncia e prosodia 
correcta, recoñece os 
erros nas producións 
orais propias e alleas 
e propón solucións 
para melloralas.  

CCL, 

CAA 

LGB1.5.2. Comprende, 
interpreta e rexeita 
os prexuízos que se 
poidan asociar á 
pronuncia galega. 

CAA 

LGB1.5.3. Asume, se a 
posúe, a variante 
dialectal propia e 
utilízaa na súa 
práctica habitual. 

CCL, 

CCEC 

B1.6.  Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión 
e corrección. 

B1.6. Producir textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á situación e 
á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, 
cohesión e corrección. 

LGB1.6.1. Produce textos 
orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión 
e corrección. 

CCL, 

CSC 

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). 

CCL 
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LGB1.6.3. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas 
expresións propias 
do galego 
(fraseoloxía 
adecuada). 

CCL 

LGB1.6.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un 
léxico rico e variado. 

CCL 

B1.7. Coñecemento e 
aplicación, con axuda 
das TIC, de técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos 
orais sobre temas de 
actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias 
para realizar 
exposicións orais 
planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os 
medios de 
información dixitais 
para seleccionar 
contidos relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións. 

CD, 

CAA, 

CSIEE 

LGB1.7.2. Emprega as TIC 
para facer as súas 
presentacións máis 
claras e atractivas 
visualmente. 

CD, 

CCL, 

CSC 

B1.9. Coñecemento, uso 
e aplicación de 
técnicas e estratexias 
necesarias para falar 
en público: 
planificación do 
discurso nas prácticas 
orais formais e 
informais 

B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar en 
público, en situacións 
formais ou informais, 
de forma individual ou 
en grupo. 

LGB1.9.2. 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. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

LGB1.9.3. Incorpora 
progresivamente 
palabras propias do 
nivel formal nas 
prácticas orais da 
lingua. 

CCL, 

CSC 

LGB1.9.4. Adecúa a súa 
pronuncia á 
finalidade da práctica 
oral. 

CCL, 

CAA 
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B1.10. Construción de 
discursos adecuados a 
distintos rexistros, 
coherentes e ben 
organizados sobre 
temas de interese 
persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos 
breves e comprensibles, 
nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, 
sobre temas da vida 
cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en 
conversas informais 
nas que intercambia 
información e 
expresa a súa 
opinión, fai 
invitacións e 
ofrecementos e pide 
e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

LGB1.10.2. Desenvólvese 
correctamente en 
situacións da vida 
cotiá que impliquen 
solicitar unha 
información ou un 
servizo. 

CSC, 

CSIEE 

B2.1. Coñecemento e 
uso de técnicas de 
análise do contido e 
de estratexias de 
lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, 
etc. 

B2.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as normas do 
uso 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. 

CCL, 

CAA 

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. 

CCL, 

AAA 

LGB2.1.3. Identifica a idea 
principal e as 
secundarias e 
comprende a 
relación existente 
entre elas. 

CCL 

LGB2.1.4. Relaciona a 
información explícita 
e implícita dun 
escrito en función do 
contexto. 

CLL 

LGB2.1.5. Compila 
información para 
comprender e 
ampliar o 
coñecemento das 
mensaxes: busca 
bibliografía; consulta 

CCL, 

CAA 
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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. 

CCL, 

CAA 

B2.3. Comprensión e 
interpretación, en 
formato papel e 
dixital, de textos 
propios dos medios 
de comunicación 
(noticias). 

B2.3. Comprender e 
interpretar, en formato 
papel ou dixital, textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e 
interpreta textos 
propios dos medios 
de comunicación 
(noticias). 

CCL, 

CSC 

LGB2.3.2. Localiza a 
información 
destacada de textos 
propios dos medios 
de comunicación: 
portadas e titulares. 

CCL 

B2.4. Comprensión e 
interpretación, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
propios da vida 
educativa, 
especialmente, os 
instrutivos e 
expositivos: webs 
educativas, 
dicionarios, glosarios 
e enciclopedias. 

B2.4. Comprender e 
interpretar en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida 
educativa, 
especialmente, os 
instrutivos e 
expositivos: webs 
educativas, dicionarios, 
glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as 
características 
específicas de todo 
tipo de textos nos 
que se expoñan 
feitos e se expliquen 
ideas e conceptos 
das distintas 
materias curriculares. 

CCL 

B2.5. Uso, 
progresivamente 
autónomo, das 
bibliotecas e das TIC 
para seleccionar 
información. 

B2.5. Seleccionar a 
información que se 
obtén nas bibliotecas, 
nas TIC e outras fontes 
e integrar os 
coñecementos 
adquiridos non proceso 
de aprendizaxe 
continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma 
progresivamente 
autónoma, diversas 
fontes de 
información e integra 
os coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais e 
escritos. 

CCL, 

CAA 

LGB2.5.3. Coñece o 
funcionamento das 
bibliotecas, así como 
as bibliotecas dixitais 
e é quen de solicitar 
libros e vídeos de 

CCL, 

CD, 

CAA 
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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. 

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. 

LGB2.6.3. Elabora a súa 
propia interpretación 
sobre o significado 
dun texto. 

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

CSC 

B2.7. Lectura en voz alta 
con dicción, 
entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa e á súa 
función, con 
posibilidade de usar 
recursos audiovisuais 
para o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e 
ritmo adecuados á 
situación comunicativa 
e á súa función. 

LGB2.7.1. Le en voz alta 
con dicción, 
entoación e ritmo 
adecuados 
(interpreta os signos 
de puntuación) á 
situación 
comunicativa e á 
función da mensaxe. 

CCL 

B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 
comunicativa (tema, 
fins e destinatarios) 
para elaborar 
producións con 
adecuación, 
coherencia, cohesión 
e corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos 
do texto. 

B2.8. Usar 
procedementos de 
planificación e revisión 
para conseguir a 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección 
dos contidos nas 
relacións internas e 
externas do texto. 

LGB2.8.2. Adecúa as súas 
producións ao 
rexistro formal e 
educativo. 

CCL 

LGB2.8.7. Complementa as 
producións con 
elementos textuais e 
paratextuais: 
ilustracións e 
gráficos. 

CCL, 

CD 

B2.10. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
propios dos medios 
de comunicación 
(noticias). 

B2.10. Producir, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios 
dos medios de 
comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

LGB2.10.1. Produce, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios 
dos medios de 
comunicación a partir 
dun modelo 
(noticias). 

CCL, 

CD, 

CSC 

B2.11. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, 

B2.11. Producir, en 
formato papel ou 
dixital, textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 

LGB2.11.1. Produce, en 
formato papel ou 
dixital, textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, 

CCL, 

CD 
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resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

informes de tarefas, 
descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das 
materias curriculares. 

B2.12. Produción e 
síntese, en formato 
papel ou dixital, de 
textos de distinta 
tipoloxía, 
fundamentalmente, 
narrativos e 
descritivos. 

B2.12. Producir e 
sintetizar, en formato 
papel ou dixital, textos 
de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, 
narracións e 
descricións. 

LGB2.12.2. Sintetiza e 
resume narracións e 
descricións sen 
parafrasear o texto 
resumido. 

CCL 

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. 

CCL, 

CD 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático a 
partir de campos 
léxicos traballados na 
aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e 
vocabulario traballado 
na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un 
vocabulario amplo e 
preciso para 
expresarse con 
claridade nun 
rexistro axeitado á 
situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 

B3.5. Aplicación e 
valoración das 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica 
correctamente as 
normas ortográficas 
e morfolóxicas da 
lingua galega. 

CCL 

LGB3.5.2. Aplica 
estratexias para a 
corrección lingüística, 
gramatical e 
ortográfica dos 
textos. 

CCL 
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B3.7. Recoñecemento 
da estrutura de 
substantivos e verbos 
e da súa 
caracterización 
morfolóxica para a 
mellora da 
comprensión e 
produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a 
estrutura de 
substantivos e verbos e 
da súa caracterización 
morfolóxica para 
mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

LGB3.7.2. Exprésase, con 
estilo propio, 
utilizando os recursos 
da lingua con 
flexibilidade e 
creatividade. 

CCL, 

CAA 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes 
sintácticos no nivel da 
frase para elaborar 
enunciados, orais e 
escritos, cun estilo 
cohesionado e 
correcto. 

B3.9. Coñecer os 
compoñentes 
sintácticos para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun 
estilo cohesionado e 
correcto. 

LG3.9.1. Completa, 
transforma e elabora 
enunciados de 
maneira axeitada e 
correcta atendendo 
aos compoñentes 
sintácticos. 

CCL 

B4.1. Valoración das 
linguas como medios 
de relación 
interpersoal e de sinal 
de identidade dun 
pobo. 

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. 

CCL 

B4.8. Recoñecemento 
das variantes 
diafásicas da lingua 
galega e da función da 
lingua estándar, uso 
normalizado da 
variante dialectal 
propia da zona e 
utilización e 
valoración da variante 
estándar da lingua en 
situacións de carácter 
formal. 

B4.6. Identificar e 
clasificar as variantes 
diafásicas do galego, 
recoñecer os trazos da 
variedade estándar da 
lingua galega e valorala 
como variante 
unificadora, así como 
apreciar a variante 
diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e 
clasifica as variantes 
diafásicas do galego. 

CCL 

LGB4.6.2. Analiza a súa 
práctica lingüística e 
identifica nela os 
trazos propios da 
xerga estudantil. 

CCL 

LGB4.6.3. Recoñece os 
trazos da variedade 
estándar da lingua 
galega e valóraa 
como variante 
unificadora. 

CCL 
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B5.1. Lectura, con 
regularidade, de 
obras literarias e 
desenvolvemento dun 
criterio lector; 
emisión dunha 
opinión persoal sobre 
a lectura dunha obra 
axeitada á idade, 
relación do seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos 
adquiridos e 
valoración do uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, 
o punto de vista 
empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e 
desenvolver criterio 
lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra 
axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia 
e outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de 
vista empregado e o 
uso estético da 
linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con 
regularidade obras 
literarias e 
desenvolve criterio 
lector; expón unha 
opinión persoal 
sobre a lectura 
dunha obra axeitada 
á idade e relaciona o 
seu sentido coa 
propia experiencia e 
outros 
coñecementos 
adquiridos. 

CCL 

B5.4. Lectura 
dramatizada e 
comprensiva, 
visionado de pezas 
teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, 
visionar pezas teatrais e 
recoñecer os 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada 
e 
comprensivamente, 
visiona pezas 
teatrais e recoñece 
os compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

CCL 

B5.6. Análise de textos 
literarios, de maneira 
guiada, identificación 
dos trazos dos 
subxéneros e a 
funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

B5.6. Analizar textos 
literarios, de maneira 
guiada, identificar os 
trazos dos subxéneros e 
a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos 
literarios, de maneira 
guiada, identifica os 
trazos dos 
subxéneros e a 
funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

CCL 

B5.7. Produción de 
textos de intención 
estética servíndose 
dos coñecementos 
literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

B5.7. Escribir textos de 
intención estética 
servíndose dos 
coñecementos literarios 
adquiridos e dos 
recursos retóricos 
traballados na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos 
de intención 
estética servíndose 
dos coñecementos 
literarios adquiridos 
e dos recursos 
retóricos traballados 
na aula. 

CCL, 

CCEC 
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UNIDADE 12 

Obxectivos didácticos: 

-  Ler, comprender e analizar unha reportaxe. 

-  Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo relacionado co vestiario e os 
complementos. 

-  Identificar as distintas modalidades oracionais. 

-  Empregar correctamente os grupos cultos. 

-  Identificar e respectar as variedades xeográficas.  

-  Coñecer a relación entre a literatura e outras artes como o cine e a música. 

-  Coñecer e aplicar a técnica de creación de acrósticos. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    B1.1. Comprensión, 
interpretación e 
resumo de novas de 
actualidade e de 
informacións de 
crónicas, reportaxes e 
documentais 
procedentes dos 
medios de 
comunicación 
audiovisual. 

B1.1. Comprender e 
interpretar a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de 
diferentes textos orais 
dos medios de 
comunicación (crónicas, 
reportaxes e 
documentais) e elaborar 
esquemas e resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o 
sentido global e 
identifica a intención 
comunicativa de 
textos orais de 
carácter informativo 
propios dos medios 
de comunicación 
audiovisual 
(reportaxes, crónicas 
e documentais). 

CCL, 

CAA 

LGB1.1.2. Traslada a 
información relevante 
de discursos orais dos 
medios de 
comunicación 
audiovisual a 
esquemas ou 
resumos. 

CCL, 

CAA 

B1.2. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos 
orais utilizados no 
ámbito social e 
educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os 
datos relevantes de 
diferentes textos orais 
dos ámbitos social e 
educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto 
ao propósito e a idea 
xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos 
orais do ámbito social 
e educativo. 

CCL, 

CAA 

LGB1.2.2. Comprende e 
segue as Instrucións 
para realizar tarefas 
de aprendizaxe con 
progresiva 
autonomía. 

CCL, 

CAA 
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B1.3. Desenvolvemento 
de habilidades de 
escoita cunha actitude 
de interese, 
cooperación e 
respecto ante as 
intervencións orais, 
sobre todo en 
exposicións do 
profesorado ou do 
alumnado. 

B1.3. Coñecer e usar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais 
propias e alleas da 
actividade educativa, 
tanto espontáneas 
como planificadas. 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia 
e usa as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral 
(intervén na quenda 
que lle corresponde, 
respecta as opinións e 
recoñece e rexeita a 
linguaxe 
discriminatoria). 

CSC, 

CCL 

B1.4. Escoita crítica e 
reflexiva ante as 
mensaxes 
discriminatorias dos 
medios de 
comunicación, con 
especial atención aos 
programas de carácter 
informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

B1.4. Identificar o 
propósito comunicativo 
en textos orais dos 
medios de 
comunicación, analizar 
criticamente os seus 
contidos e interpretar 
as connotacións e 
mensaxes 
discriminatorias 
implícitas. 

LGB1.4.1. Diferencia as 
ideas principais e as 
secundarias e 
identifica a intención 
comunicativa de 
programas de 
carácter informativo: 
noticias, reportaxes e 
crónicas. 

CCL 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre 
as mensaxes e rexeita 
usos lingüísticos que 
levan implícitos 
prexuízos e 
discriminacións. 

CSC, 

CAA 

B1.5. Valoración das 
producións orais 
emitidas cunha 
fonética e prosodia 
correcta e cunha 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

B1.5. Valorar as 
producións emitidas 
cunha fonética e 
prosodia correcta e 
amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a 
ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a 
emisión dunha 
pronuncia e prosodia 
correcta, recoñece os 
erros nas producións 
orais e propias e 
alleas e propón 
solucións para 
melloralas.  

CCL, 

CAA 

LGB1.5.2. Comprende, 
interpreta e rexeita os 
prexuízos que se 
poidan asociar á 
pronuncia galega. 

CAA 

LGB1.5.3. Asume, se a 
posúe, a variante 
dialectal propia e 
utilízaa na súa 
práctica habitual. 

CCL, 

CCEC 
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B1.6.  Produción de 
discursos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuados á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión 
e corrección. 

B1.6. Producir textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, 
con coherencia, 
cohesión e corrección. 

LGB1.6.1. Produce textos 
orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á situación 
e á intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, cohesión 
e corrección. 

CCL, 

CSC 

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). 

CCL 

LGB1.6.3. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas 
expresións propias do 
galego (fraseoloxía 
adecuada). 

CCL 

LGB1.6.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico 
rico e variado. 

CCL 

B1.7. Coñecemento e 
aplicación, con axuda 
das TIC, de técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos 
orais sobre temas de 
actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias 
para realizar exposicións 
orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os 
medios de 
información dixitais 
para seleccionar 
contidos relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións. 

CD, 

CAA, 

CSIEE 

B1.8. Participación 
activa en situacións 
propias do ámbito 
educativo e de 
interese para o 
alumnado que xeren 

B1.8. Participar 
activamente en 
situación propias do 
ámbito educativo e de 
interese para o 
alumnado que xeren 

LGB1.8.1. Intervén en 
debates e coloquios 
do ámbito educativo 
con respecto ás regras 
de interacción e ás 
opinións alleas. 

CCL, 

CSC 
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intercambio de 
opinión. 

intercambio de opinión. LGB1.8.2. Cínguese ao 
tema, non divaga e 
atende ás instrucións 
da persoa 
moderadora nos 
debates e coloquios. 

CCL, 

CSC 

B1.10. Construción de 
discursos adecuados a 
distintos rexistros, 
coherentes e ben 
organizados sobre 
temas de interese 
persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos 
breves e comprensibles, 
nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, 
sobre temas da vida 
cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en 
conversas informais 
nas que intercambia 
información e expresa 
a súa opinión, fai 
invitacións e 
ofrecementos e pide e 
dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

CCL, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

B2.1. Coñecemento e 
uso de técnicas de 
análise do contido e 
de estratexias de 
lectura comprensiva: 
esquemas, resumos, 
etc. 

B2.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as normas do 
uso 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. 

CCL, 

CAA 

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. 

CCL, 

AAA 

LGB2.1.4. Relaciona a 
información explícita 
e implícita dun escrito 
en función do 
contexto. 

CLL 

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. 

CCL, 

CAA 

LGB2.1.6. Contrasta os 
contidos dos textos 
analizados cos 
coñecementos 

CCL, 

CAA 
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propios, antes e 
despois da lectura. 

B2.3. Comprensión e 
interpretación, en 
formato papel e 
dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación 
(noticias). 

B2.3. Comprender e 
interpretar, en formato 
papel ou dixital, textos 
propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e 
interpreta textos 
propios dos medios 
de comunicación 
(noticias). 

CCL, 

CSC 

LGB2.3.2. Localiza a 
información 
destacada de textos 
propios dos medios 
de comunicación: 
portadas e titulares. 

CCL 

B2.4. Comprensión e 
interpretación, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
propios da vida 
educativa, 
especialmente, os 
instrutivos e 
expositivos: webs 
educativas, 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

B2.4. Comprender e 
interpretar en formato 
papel ou dixital, textos 
propios da vida 
educativa, 
especialmente, os 
instrutivos e 
expositivos: webs 
educativas, dicionarios, 
glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as 
características 
específicas de todo 
tipo de textos nos que 
se expoñan feitos e se 
expliquen ideas e 
conceptos das 
distintas materias 
curriculares. 

CCL 

B2.5. Uso, 
progresivamente 
autónomo, das 
bibliotecas e das TIC 
para seleccionar 
información. 

B2.5. Seleccionar a 
información que se 
obtén nas bibliotecas, 
nas TIC e outras fontes e 
integrar os 
coñecementos 
adquiridos non proceso 
de aprendizaxe 
continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma 
progresivamente 
autónoma, diversas 
fontes de información 
e integra os 
coñecementos 
adquiridos nos seus 
discursos orais e 
escritos. 

CCL, 

CAA 

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. 

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. 

CCL, 

CSC 

LGB2.6.3. Elabora a súa 
propia interpretación 
sobre o significado 
dun texto. 

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

CCL, 

CSC 
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B2.7. Lectura en voz alta 
con dicción, entoación 
e ritmo adecuados á 
situación 
comunicativa e á súa 
función, con 
posibilidade de usar 
recursos audiovisuais 
para o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e 
ritmo adecuados á 
situación comunicativa 
e á súa función. 

LGB2.7.1. Le en voz alta 
con dicción, entoación 
e ritmo adecuados 
(interpreta os signos 
de puntuación) á 
situación 
comunicativa e á 
función da mensaxe. 

CCL 

B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 
comunicativa (tema, 
fins e destinatarios) 
para elaborar 
producións con 
adecuación, 
coherencia, cohesión 
e corrección nas 
relacións internas e 
externas dos contidos 
do texto. 

B2.8. Usar procedementos 
de planificación e 
revisión para conseguir 
a adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección dos contidos 
nas relacións internas e 
externas do texto. 

LGB2.8.2. Adecúa as súas 
producións ao rexistro 
formal e educativo. 

CCL 

LGB2.8.7. Complementa as 
producións con 
elementos textuais e 
paratextuais: 
ilustracións e gráficos. CCL, 

CD 

B2.10. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación 
(noticias). 

B2.10. Producir, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios 
dos medios de 
comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

LGB2.10.1. Produce, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios 
dos medios de 
comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

CCL, 

CD, 

CSC 

B2.11. Produción, en 
formato papel ou 
dixital, de textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

B2.11. Producir, en 
formato papel ou 
dixital, textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, 
descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

LGB2.11.1. Produce, en 
formato papel ou 
dixital, textos de 
carácter educativo: 
cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

CCL, 

CD 

B2.12. Produción e 
síntese, en formato 
papel ou dixital, de 
textos de distinta 
tipoloxía, 
fundamentalmente, 
narrativos e 
descritivos. 

B2.12. Producir e 
sintetizar, en formato 
papel ou dixital, textos 
de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, 
narracións e descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en 
formato papel ou 
dixital, escritos de 
distinta tipoloxía a 
partir dun modelo, 
fundamentalmente, 
narrativos e 
descritivos. 

CCL, 

CD 
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LGB2.12.2. Sintetiza e 
resume narracións e 
descricións sen 
parafrasear o texto 
resumido. 

CCL 

B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático 
a partir de campos 
léxicos traballados na 
aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar 
e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da 
fraseoloxía e 
vocabulario traballado 
na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un 
vocabulario amplo e 
preciso para 
expresarse con 
claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa. 

CCL, 

CCC 

B3.3. Uso eficaz dos 
dicionarios e doutras 
fontes de consulta en 
calquera soporte, 
especialmente sobre 
flexión, relación 
semántica e 
normativa. 

B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios 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. 

CCL, 

CAA 

B3.5. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.5.1. Aplica 
correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

CCL 

LGB3.5.2. Aplica estratexias 
para a corrección 
lingüística, gramatical 
e ortográfica dos 
textos. 

CCL 

B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes 
sintácticos no nivel da 
frase para elaborar 
enunciados, orais e 
escritos, cun estilo 
cohesionado e 
correcto. 

B3.9. Coñecer os 
compoñentes 
sintácticos para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun 
estilo cohesionado e 
correcto. 

LG3.9.1. Completa, 
transforma e elabora 
enunciados de 
maneira axeitada e 
correcta atendendo 
aos compoñentes 
sintácticos. 

CCL 
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B4.1. Valoración das 
linguas como medios 
de relación 
interpersoal e de sinal 
de identidade dun 
pobo. 

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. 

CCL 

LGB4.2.2. Coñece e valora 
os topónimos galegos. CCL 

B4.8. Recoñecemento 
das variantes 
diafásicas da lingua 
galega e da función da 
lingua estándar, uso 
normalizado da 
variante dialectal 
propia da zona e 
utilización e valoración 
da variante estándar 
da lingua en situacións 
de carácter formal. 

B4.6. Identificar e 
clasificar as variantes 
diafásicas do galego, 
recoñecer os trazos da 
variedade estándar da 
lingua galega e valorala 
como variante 
unificadora, así como 
apreciar a variante 
diatópica propia. 

LGB4.7.3. Rexeita os 
prexuízos sobre as 
variedades dialectais 
e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

CCL 

B5.1. Lectura, con 
regularidade, de obras 
literarias e 
desenvolvemento dun 
criterio lector; emisión 
dunha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relación do seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos 
adquiridos e 
valoración do uso dos 
elementos propios de 
cada xénero literario, 
o punto de vista 
empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade 
obras literarias e 
desenvolver criterio 
lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra 
axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de 
vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con 
regularidade obras 
literarias e desenvolve 
criterio lector; expón 
unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade 
e relaciona o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos 
adquiridos. 

CCL 

B5.7. Produción de 
textos de intención 
estética servíndose 
dos coñecementos 

B5.7. Escribir textos de 
intención estética 
servíndose dos 
coñecementos literarios 

LGLB5.7.1. Escribe textos 
de intención estética 
servíndose dos 
coñecementos 

CCL, 

CCEC 
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literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

adquiridos e dos 
recursos retóricos 
traballados na aula. 

literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

B5.8. Descrición e 
caracterización dos 
trazos definitorios 
básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

B5.8. Describir e 
caracterizar os trazos 
definitorios básicos da 
linguaxe 
cinematográfica. 

LGLB5.8.1. Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos da 
linguaxe 
cinematográfica. 

CCL, 

CCEC 

LGB5.8.2. Identifica e 
describe os principais 
trazos da linguaxe 
cinematográfica 
nunha ou varias 
secuencias fílmicas. 

CCL, 

CCEC 

 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 Os estándares que a seguir se clasifican como fundamentais é porque 
consideramos que o alumnado ten que acadalos a un nivel básico para superar a 
materia. 

 Os restantes estándares están marcados como secundarios non porque a súa 
importancia sexa menor senón porque debido á súa complexidade son estándares en 
progreso que non se consideran básicos para superar a materia neste nivel. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

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). 

FUNDAMENTAL 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos 
medios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 

SECUNDARIO 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e 
datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

SECUNDARIO 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. 

FUNDAMENTAL 

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). 

SECUNDARIO 

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. 

SECUNDARIO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de programas de carácter informativo: 
noticias, reportaxes e crónicas. 

SECUNDARIO 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes 
medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. 

SECUNDARIO 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

SECUNDARIO 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, 
recoñece os erros nas producións orais propias e alleas e propón 
solucións para melloralas. 

SECUNDARIO 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia galega. 

SECUNDARIO 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa 
na súa práctica habitual. 

SECUNDARIO 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

FUNDAMENTAL 

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). 

SECUNDARIO 

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións 
propias do galego (fraseoloxía adecuada). 

SECUNDARIO 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

SECUNDARIO 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

SECUNDARIO 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis 
claras e atractivas visualmente. 

FUDAMENTAL 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con 
respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. 

SECUNDARIO 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da 
persoa moderadora nos debates e coloquios. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión 
sobre unha obra de lectura. 

SECUNDARIO 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 

SECUNDARIO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

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.  

FUNDAMENTAL 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. SECUNDARIO 

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. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia 
información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos 
e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá 
que implique solicitar unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

FUDAMENTAL 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais 
e espontáneos. 

FUNDAMENTAL 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e 
esquemas que estruturan visualmente as ideas. 

FUNDAMENTAL 

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. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a 
relación existente entre elas. 

SECUNDARIO 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito 
en función do contexto. 

SECUNDARIO 

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. 

SECUNDARIO 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos 
coñecementos propios, antes e despois da lectura. 

SECUNDARIO 

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. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade 
que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.  

FUNDAMENTAL 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras 
de xogos, correspondencia escolar. 

FUNDAMENTAL 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO 2016-2017 
IES ISIDRO PARGA PONDAL - CARBALLO 

 

Programación de Lingua Galega e Literatura – 2º ESO      131 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

FUNDAMENTAL 

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos 
medios de comunicación: portadas e titulares. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

FUNDAMENTAL 

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. 

SECUNDARIO 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas 
fontes de información e integra os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais e escritos. 

SECUNDARIO 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou 
en versión dixital. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as 
bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito 
autónomo. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

SECUNDARIO 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado 
dun texto. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. FUNDAMENTAL 

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. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. SECUNDARIO 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e 
estruturar o texto. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e 
educativo. 

SECUNDARIO 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión 
interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os 
conectores).  

FUNDAMENTAL 

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) 

FUNDAMENTAL 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras 
ortográficas e morfolóxicas. 

SECUNDARIO 
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LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: 
procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos e correctores. 

SECUNDARIO 

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e 
paratextuais: ilustracións e gráficos. 

SECUNDARIO 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións 
persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación 
en foros. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios 
dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). 

FUNDAMENTAL 

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. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta 
tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e 
descritivos. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen 
parafrasear o texto resumido. 

FUNDAMENTAL 

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. 

SECUNDARIO 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de 
comunicación social fundamental para comunicar experiencias e 
para adquirir e transmitir coñecementos. 

SECUNDARIO 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 

SECUNDARIO 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios 
da lingua galega. 

SECUNDARIO 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de 
todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de 
consulta. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de 
maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 

SECUNDARIO 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical 
e ortográfica dos textos. 

SECUNDARIO 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a 
cohesión textual. 

SECUNDARIO 
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LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas 
verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da 
lingua con flexibilidade e creatividade.  

SECUNDARIO 

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. 

SECUNDARIO 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. SECUNDARIO 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo aos compoñentes sintácticos.  

SECUNDARIO 

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. 

SECUNDARIO 

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. 

FUNDAMENTAL 

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. 

SECUNDARIO 

Bloque 4. Lingua e sociedade  

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.  

SECUNDARIO 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e 
minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento de riqueza cultural. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia 
por mor da emigración. 

SECUNDARIO 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa 
comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran.  

SECUNDARIO 

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. 

SECUNDARIO 

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. 

SECUNDARIO 
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LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. FUNDAMENTAL 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito 
educativo. 

SECUNDARIO 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír individual e socialmente á normalización 
da lingua galega. 

SECUNDARIO 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a 
súa promoción no ámbito educativo e local. 

SECUNDARIO 

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. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. SECUNDARIO 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 

SECUNDARIO 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua 
galega e valóraa como variante unificadora. 

SECUNDARIO 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e 
utiliza os trazos propios da súa zona. 

FUNDAMENTAL 

Bloque 5. Educación literaria.  

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. 

FUNDAMENTAL 

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. 

FUNDAMENTAL 

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. 

SECUNDARIO 

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. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas 
teatrais e recoñece os compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

SECUNDARIO 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, 
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma 
formais. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a 
diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma formais. 

SECUNDARIO 
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LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os 
trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

SECUNDARIO 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

SECUNDARIO 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

SECUNDARIO 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe 
cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas. 

SECUNDARIO 

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. 

FUNDAMENTAL 

 
 

3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos básicos que imos empregar para a avaliación do alumnado 
son: 

 Observación directa do profesor/a 

 Corrección do profesror/a 

 Observación do resto do grupo aula 

 Corrección entre o alumnado. 

 Autoavaliación do propio alumno ou alumna. 
 

Os instrumentos que imos empregar para a avaliación serán basicamente: 

 Exames escritos e orais 

 Presentación de traballos vía papel e/ou dixital 

 Lectura en alto e en silencio. 

 Un libro de literatura por trimestre e libros voluntarios. 

 Dramatización e Debates 

 Anotación no libro de notas seguindo unhas pautas. 
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 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 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). 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Escoita e visualización na aula de videos 
de diferentes temas. 

 LGB1.1.2. Traslada a información 
relevante de discursos orais dos medios de 
comunicación audiovisual a esquemas ou 
resumos. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Produce resumos orais de textos orais 
    Exames escritos. 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito 
e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en 
textos orais do ámbito social e educativo. 

 P: Observación directa da profesora 

 I: Escoita de conferencias e exposicións na 
aula. 

 LGB1.2.2. Comprende e segue as 
instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

 P: Observación directa da profesora 

 I: Presentación de traballos vía 
papel/dixital 

 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). 

 P: Observación da profesora e do 
resto do grupo aula. 
 

 I: Debates 

 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. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Dramatizacións. Exposicións orais. 
Lectura en alto. 

 LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e 
as secundarias e identifica a intención 
comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Visualización de videos sobre temas 
diversos 

 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento da 
mesma noticia en diferentes medios de 
comunicación e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Visulización de videos diversos. Lectura 
de xornais escritos.  
     Exposicións orais. 

 LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes 
e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

 P: Observación da profesora e do grupo 
aula. 

 I: Exposición de traballos. Participación en 
debates. 

 LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros 
nas producións orais propias e alleas e propón 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Exposcións. Debates. 
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solucións para melloralas. 

 LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia galega. 

 P: Observación do profesor/a. 

  I: Exposicións. Debates.  

 LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante 
dialectal propia e utilízaa na súa práctica 
habitual. 

 P: Obsrvación da profesora 

 Exposicións. Debates 

 LGB1.6.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Debates. Exposicións. Dramatizacións. 

 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). 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Debates. Exposicións. Dramatizacións 

 LGB1.6.3. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Debates. Exposicións. Dramatizacións 

 LGB1.6.4. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e variado. 

 P: Observación do profesor/a 

 I: Debates. Exposicións. Dramatizacións 

 LGB1.7.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Exposción de diversos temas. 

 LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. 

 P: Observación do profesor/a 

 I: Presentación de diferentes contidos. 

 LGB1.8.1. Intervén en debates e 
coloquios do ámbito educativo con respecto ás 
regras de interacción e ás opinións alleas. 

 P: Observación do profesor/a 

 I: Debates 

 LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga 
e atende ás instrucións da persoa moderadora 
nos debates e coloquios. 

 P: Observación do profesor/a 

 I: Debates. 

 LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra 
de lectura. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. Corrección entre o 
alumnado. 

  I: Exame oral sobre a obra de lectura ou 
textos propostos na aula. 

 LGB1.9.1. Elabora guións para organizar 
os contidos de exposicións formais ou informais 
breves. 

 P: Observación do profesor/a 

 I: Presentación de traballos. 
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 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. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Exposicións de traballos. Debates. 
Dramatizacións. Exames orais. 

 LGB1.9.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel formal nas prácticas 
orais da lingua.  

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Exposicións de traballos. Debates. 
Dramatizacións. Exames orais. 

 LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da práctica oral. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Exposicións de traballos. Debates. 
Dramatizacións. Exames orais. 

 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. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Exposicións de traballos. Debates. 
Dramatizacións. Exames orais. 

 LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia información e 
expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 

 I: Toda actividade de aula. 

 LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente 
en situacións da vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Toda actividade de aula. 

 LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Toda actividade de aula. 

 LGB1.10.4. Analiza similitudes e 
diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

 P: Observación do profesor/a indicándoo 
no libro de rexistro. 

 I: Exercicios de aula 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido 
dun texto en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas. 

 P:Corrección da profesora. 
Autoavaliación. 

 I: Exames escritos. Exercicios de aula 

 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. 

 P: Observación da profesora. 
Corrección da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Exames 
escritos. 

 LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as 
secundarias e comprende a relación existente 
entre elas. 

 P: Corrección da profesora 

 I: I: Exercicios de aula. Exames 
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escritos. 

 LGB2.1.4. Relaciona a información 
explícita e implícita dun escrito en función do 
contexto. 

 P: Corrección da profesora 

 I:Exercicios de aula. Exames escritos. 

 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. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Traballos 

 LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos 
textos analizados cos coñecementos propios, 
antes e despois da lectura. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Traballos   

 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. 

 P: Observación da profesora 

 I: Calquera actividade de aula. 
Exercicios. Exames. 

 LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexidade que lle permiten 
desenvolverse en situacións da vida cotiá.  

 P: Observación da profesora 

 I: Calquera actividade de aula. 
Exercicios. Exames. 

 LGB2.2.3. Comprende e interpreta 
normas de convivencia, regras de xogos, 
correspondencia escolar. 

 P: Observación da profesora 

 I: Calquera actividade de aula. 
Exercicios. Exames. 

 LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos 
propios dos medios de comunicación (noticias). 

 P: Observación da profesora 

 I: Actividade de aula. Exercicios. 
Exames. 

 LGB2.3.2. Localiza a información 
destacada de textos propios dos medios de 
comunicación: portadas e titulares. 

 P: Observación da profesora 

 I: Actividade de aula. Exercicios. 
Exames. 

 LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos 
propios da vida educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

 P: Observación da profesora 

 I: Elaboración de traballos. 

 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. 

 P: Observación a profesora. 

 I: Exames. Exposicións orais. 

 LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente 
autónoma, diversas fontes de información e 
integra os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais e escritos. 

 P: Observación da profesora 

 Exposicións orais. Exercicios de aula. 

 LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente 
dicionarios impresos ou en versión dixital. 

 P: Observación da profesora 

 I: Exercicios de aula 
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 LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das 
bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é 
quen de solicitar libros e vídeos de xeito 
autónomo. 

 P: Observación da profesora e do persoal 
da biblioteca. 

 I: Solicitar libros en distintas bibliotecas. 

 LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten 
prexuízos e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 Observación da profesora e do grupo aula. 

 I: Análise e creación de  textos en 
exercicios e exames escritos.  

 LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

 Observación da profesora e do grupo aula. 

 I: Análise e creación de  textos en 
exercicios e exames orais e escritos. 

 LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación 
sobre o significado dun texto. 

 P: Corrección da profesora 

 I: Exames escritos. Comentarios escritos. 

 LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.  P: Observación da profesora e do grupo 
aula. 

 I. Calquera situación de aula. 

 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. 

 P: Observación da profesora e rexistro no 
libro de aula. 

 I: Lectura en voz alta. 

 LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para 
rexistrar a voz. 

 P: Observación da profesora e do grupo 
aula. 

 I: Presentación do rexistro realizado. 

 LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para 
ordenar as ideas e estruturar o texto. 

 Corrección da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Exames. 

 LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao 
rexistro formal e educativo. 

 Corrección da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Exames. 

 LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e 
discursivos de cohesión interna do texto (a 
deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os 
conectores).  

 P: Observación/corrección da profesora. 

 I: Calquera exercicio e aula. Exames 
sinxelos. 

 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) 

 P: Corrección da profesora. 

 I: Exames escritos. Comentarios. Resumos. 
Exercicios. 

 LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con 
respecto polas regras ortográficas e 
morfolóxicas. 

 P: Corrección da profesora. Autoavaliación 

 I: Exames escritos. Comentarios. Resumos. 
Exercicios. 

 LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual 
coas TIC: procesadores de texto, programas de 
presentación, dicionarios electrónicos e 
correctores. 

 P: Observación da profesora 

 I: Elaboración e presentación de traballos. 

 LGB2.8.7. Complementa as producións con  P: Observación da profesora 
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elementos textuais e paratextuais: ilustracións e 
gráficos. 

 I: Elaboración e presentación de traballos 

 LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá 
e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participación en foros. 

 P: Observación da profesora 

 I: Exercicios de aula. Exames escritos 

 LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun modelo (noticias). 

 P: Obervación/corrección profesora 

 I. Presentación de traballos 

 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. 

 P: Obervación/corrección profesora 

 I. Presentación de traballos individuais ou 
en grupo. 

 LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou 
dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, narrativos e 
descritivos. 

 P: Obervación/corrección profesora 

 I: Presentación de traballos individuais ou 
en grupo. 

 LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e 
descricións sen parafrasear o texto resumido. 

 P: Observación/corrección da profesora. 

 I: Exames escritos.  

 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. 

 P: Obervación/corrección profesora 

 I: Presentación de traballos individuais ou 
en grupo. 

 LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura 
como instrumento de comunicación social 
fundamental para comunicar experiencias e para 
adquirir e transmitir coñecementos. 

 P: Observación da profesora 

 I: Calquera actividade de aula. 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación comunicativa. 

 P: Observación directa da profesora. 

 I: Calquera actividade de aula 

 LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas propios da lingua 
galega. 

 P: Observación e rexistro por parte da 
profesora. Observación resto alumnado. 

 I: Exercicios específicos. 

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 
información lingüística de todo tipo en 
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 
obras de consulta. 

 P: Observación directa da profesora 

 I: Exercicios de aula. 

 LGB3.4.1. Completa, transforma e valora 
textos orais ou escritos de maneira adecuada e 
correcta atendendo ás normas. 

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 
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 LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 

 LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección 
lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

 P: Observación da profesora 

 I: Calquera actividade de aula. 

 LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a 
puntuación para a cohesión textual. 

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 

 LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente 
substantivos e formas verbais na comprensión e 
produción de textos orais e escritos. 

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 

 LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, 
utilizando os recursos da lingua con flexibilidade 
e creatividade.  

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 

 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. 

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 

 LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para 
a cohesión interna. 

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 

 LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes sintácticos.  

 P: Observación directa da profesora. 
Corrección e autocorrección. 

 I: Exames escritos. Exercicios. Traballos. 

 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. 

 P: Autoavaliación. Corrección entre 
compañeiras. 

 I: Exercicios. 

 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. 

 P: Observación da profesora e do resto do 
grupo aula. 

 I: Presenación de traballos. 

 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. 

 P: Observación da profesora 

 I: Calquera actividade de aula. 
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 Bloque 4. Lingua e sociedade 

 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.  

 P: Observación da profesora. 

 I: Debates. traballos 

 LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, 
minoritarias e minorizadas e aplica estes 
conceptos ao caso galego. 

 P: Observación e rexistro da profesora.  

 I: Exames. Debates. 

 LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en 
España e valora a súa existencia como un 
elemento de riqueza cultural. 

 P: Observación e rexistro da profesora.  

 I: Exames. Debates. 

 LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na 
actualidade en Galicia por mor da emigración. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. 

 LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de 
Galicia coa comunidade lusófona e coñece os 
territorios que a integran.  

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. 

 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. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. 

 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. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Debates. Exames. 
Traballos. 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos 
galegos. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Debates. Exames. 
Traballos 

 LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras no ámbito educativo. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. 

 LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica 
lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

 P: Obsvación da profesora. Autoavaliación. 

 I: Traballos. Exercicios. 

 LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a 
utilización do galego e a súa promoción no 
ámbito educativo e local. 

 P: Observación e rexistro da 
profesora. 

 I: Traballo coa lexislación individual 
ou en grupo. 

 LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta 
e analiza a presenza de prexuízos de carácter 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Debates. Exames. 
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estético e socioeconómico cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

Traballos 

 LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes 
diafásicas do galego. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Debates. Exames. 
Traballos 

 LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e 
identifica nela os trazos propios da xerga 
estudantil. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Calquera actividade de aula. Exercicios 
específicos. Dramatizacións. 

 LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Debates. Exames. 
Traballos 

 LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza os trazos propios 
da súa zona. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Debates. Exames. 
Traballos 

 Bloque 5. Educación literaria. 

 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. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 
Obsrvación do grupo aula. 

 I: Exames orais e/ou escritos. 

 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. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Exames. 

 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. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Lectura en voz alta. Teatro lido. 
Dramatización. 

 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. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Lectura en voz alta. Exames escritos. 

 LGLB5.4.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, visiona pezas teatrais e 
recoñece os compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Intercambio de opinións cos 
compañeiros e compañeiras. 

 LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos 
diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Exames escritos. 

 LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao 
mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. 
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sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

 LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira 
guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Exames escritos. 

 LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados 
na aula. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 

 I: Exercicios de aula. Traballos. Exames 
escritos. 

 LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos 
definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. 

 LGB5.8.2. Identifica e describe os principais 
trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou 
varias secuencias fílmicas. 

 P: Observación da profesora. 

 I: Exercicios de aula. 

 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. 

 P: Observación e rexistro da profesora. 
Autoavaliación. 

 I: Presentación de traballos orais ou 
escritos. 
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E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS.  

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas 
instrumentais, polo que no traballo de aula o/a docente manexa dous obxectivos 
fundamentais: 

a. a consecución de obxectivos curriculares a través dos contidos de 
currículo 

b. o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe do 
alumnado noutras áreas.  

 
Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de 

procedementos básicos da materia que son, obviamente, extrapolables a outras áreas 
e contextos de aprendizaxes.: 

 comprensión oral e lectora 

 a expresión oral e escrita 

 a argumentación  
 
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 aos alumnos. 
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F. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Os libros de texto utilizados nos diferentes cursos son todos da editorial Anaya: 
  

CURSO 

2015-16 

MATERIA AUTOR / TÍTULO / ANO / EDITORIAL ISBN 

1º ESO LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

MONTES POSADAS, BARROS 
TABOADA, 1º ESO Lingua Galega e 

Literatura, ed. ANAYA, 2015 

978-84-678-5179-3 

3º ESO LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

DÍAZ NÚÑEZ, SEIXO PASTOR, 3º ESO 
Lingua Galega e Literatura, ed. 
ANAYA, 2015 

978-84-678-5332-2 

1º BAC LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

(RECOMENDADO) 

NIETO PAZÓ, TROITIÑO FRAIZ, 
Bacharelato Lingua Galega e 
Literatura 1,  ed. ANAYA, 2015 

978–84–678–2805-4 

CURSO 

2016-17 

MATERIA AUTOR / TÍTULO / ANO / EDITORIAL ISBN 

2º ESO LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

DÍAZ NÚÑEZ, SEIXO PASTOR, 2º ESO 
Lingua Galega e Literatura, ed. 
ANAYA, 2016 

978-84-698-1048-4 

4º ESO LINGUA GALEGA E 
LITERATURA 

DÍAZ NÚÑEZ, SEIXO PASTOR, 4º ESO 
Lingua Galega e Literatura, ed. 
ANAYA, 2016 

978-84-698-1251-8 

2º BAC LINGUA GALEGA E 
LIETERATURA 

(RECOMENDADO) 

NIETO PAZÓ, Agustín, TROITIÑO 
FRAIZ, Xosé, 2º BAC, Lingua galega e 
literatura, ed. Anaya, 2016 

978-84-698-1318-2 

 
Como material complementario utlizaremos o acceso dixital que nos 

proporciona a editorial, ademais doutros de apoio como todo tipo de exercicios e 
textos en fotocopia. 

 
Para o fomento da lectura e como complemento para traballar a CCC en cada 

curso programamos a lectura dun libro  avaliable por trimestre. Ademais no primeiro 
ciclo da ESO haberá libros optavitos que o alumnado poderá ler voluntariamente e que 
terán unha repercusión na nota, segundo se indica nos criterios de avaliación. 

 
Os libros para o presente curso 2016/2017 son: 
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SEGUNDO DE ESO 

 
CUALIFICABLES: 

 
1º TRIMESTRE: FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, Aire negro, ed. Xerais 

2º TRIMESTRE: NEIRA VILAS, Xosé, Memorias dun neno labrego 

3º TRIMESTRE: SIERRA I FABRA, Jordi, Chamando ás portas, ed. Rodeira 

 
OPTATIVOS 

 
- COSTAS, Ledicia, Unha estrela no vento, ed. Xerais 

- JAUREGUIZAR, O contador de estrelas, ed. Alfaguara. Obradoiro 

- MARIÑO DEL RÍO, O peto de cartón, ed. Touxosoutos. 

- ALVITE GÁNDARA, O hotel, ed. Touxosoutos. 

- CAMPO, Marica, E Xoel aprendeu a voar, ed. Alfaguara. Obradoiro. 

- MALLORQUÍ, César, O último traballo do señor Luna, ed. Rodeira. 

- DALH, Roald, As bruxas, ed. Xerais 

- MACPHERSON, Anne e MACFARLANE, Aidan, Diario dun xove maniático, ed. Xerais ou 
a versión Eu tamén son maniática. 

 

Outros materiais resaltables son todos aqueles que nos poida proporcionar 
internet, peza fundamental para o desenvolvemento das competencias clave. A súa 
utilización é unha peza fundamental no noso traballo de aula. A seguir noemamos 
algúns deles coa clara conciencia de que nos faltan moitísimos e que nin todos eses 
son utilizados todos os cursos e que se utilizan outros que probablemente non 
aparezan aí reseñados. 

 
 
LITERATURA: 
● Coñecemento e acceso a webs que presentan corpus completos ou  parciais de 
autores de literatura galega: 

Biblioteca Virtual Galega http://bvg.udc.es/ 
Biblioteca virtual da Real Academia Galega 
http://www.realacademiagalega.org/RAGBibVir 
Literatura Galega  http://www.culturagalega.org/lg3/ 
Asociación de escritores en lingua galega http://www.aelg.org/ 
Libros Google http://books.google.es / 
Galegos Espallados http://www.galespa.com.ar/ 

● Estudo de autores e movementos literarios a partir de páxinas específicas e 
monográficas: 

http://www.realacademiagalega.org/RAGBibVir
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Consulta de información sobre a vida, obra, textos, foros de debate, etc.: 
Fundación Otero Pedrayo http://www.arrakis.es/~trasalba/default.htm 
Fundación Vicente Risco http://www.fundacionvicenterisco.com/ 
Museo Castelao http://www.museocastelao.org/ 
Fundación Luís Seoane http://luisseoane.org/ 
Fundación Neira Vilas http://www.fundacionxoseneiravilas.com/ 
Obra de Celso Emilio Ferreiro http://www.ctv.es/USERS/luz/LNP 
Web de Manuel María http://www.manuelmaria.com/ 
Web de Uxío Novoneyra http://www.uxionovoneyra.com/ 
Web de Bernardino Graña http://www.bernardinograña.org/ 
Batallón literario http://www.finisterrae.com/batallon/ 
Web de Yolanda Castaño http://www.yolandacastano.com/ 

● Visionado de v deos de carácter didáctico so re diversos autores: Castelao  Otero 
Pedrayo, Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro, Lorenzo Varela...) 
● Visionado en http://es.youtube.com de fragmentos de actuacións, entrevistas... de 
actualidade relacionadas coa literatura galega (Méndez Ferrín, Reixa e Os resentidos, 
Manuel Rivas, Suso de Toro...) 
●  udici n de materiais musicais ou sonoros so re temática literaria o tidos de 
páxinas web: contos de Casares, Castelao, Neira Vilas... no arquivo sonoro de 
http://www.culturagalega.org , de Cabanillas, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María...  
 en http://www. ghastaspista.com, Uxío Novoneyra en tp://www.diadasletras- 
2010.com, entrevistas e tertulias (Casares no arquivo sonoro de 
http://www.culturagalega. 
org...) 
 
LINGUA: 
Coñecemento e utilización de recursos lingüísticos en internet: dicionarios,  
correctores, tradutores, léxicos específicos... ( basicamente en 
http://www.edu.xunta.es/portal / contenido/ Recursos ). 
Exercicios interactivos de gramática, léxico e comprensión de Serafín Álvarez, 
Morfoloxía: información e algunhas actividades en papel na web Cousas de galego. 
Exercicios interactivos con pronomes. Exercicios interactivos sobre o infinitivo 
conxugado. Actividades de léxico para localizar a palabra definida e Actividades de 
léxico sobre mamíferos na páxina do Correlingua, Dúas propostas creativas para 
traballar a sintaxe de Luciano Fernández. Presentación en diapositivas sobre 
abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos elaborada por Román Landín para 4º de 
ESO, xogos de lingua O preguntoiro e O aforcado, no portal de contidos da Xunta. 
 
● Lingua oral: D as presentacións sobre variedades dialectais: unha sobre bloques e 
áreas e outra con mapas, de Noemí Pazó; Información sobre fonética na web Cousas de 
galego; Información sobre dialectoloxía na web Cousas de galego, Webquest sobre 
dialectoloxía para 1º de Bach., realizada por Xoán Costa; Mapas dialectais do ILG A 
nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego: audiolibro editado por Fernández Rei 
e Carme Hermida. para escoitar en liña ou descargar en formato mp3. 
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G. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
ESO 
 
NOTA DA AVALIACIÓN: 
 
1. Realización mínimo de dúas probas cualificables por avaliación. A media das 

mesmas suporá o 90% da nota de avaliación. 
 ***Aclárase que en cada proba entrarán contidos das anteriores. En 4º de ESO 
poderase realizar un exame de recuperación por avaliación. 

2. Un libro cualificable por trimestre. A súa cualificación suporá o 5% da nota da 
avaliación. 

3. Unha actitude positiva cara a materia, isto é, o traballo diario: tarefas 
encomendadas para casa, exercicios realizados na aula, participación na clase, 
actitude na aula, exposición oral correcta, lectura... Suporá outro 5% da nota da 
avaliación. 
 

4. ORTOGRAFÍA: Poderá efectuarse unha detracción de puntos por erros na 
ortografía das probas escritas, até un máximo de 1,5 puntos por proba. Farase do 
seguinte xeito: 

a. No primeiro ciclo: 
i. 1º curso: por 4 faltas ortográficas restaranse 0,25 puntos. 

ii. 2º curso: por 3 faltas ortográficas restaranse 0,25 puntos. 
 

b. No segundo ciclo: baixarase en ambos cursos 0,1 puntos por cada erro 
ortográfico. 
 

5. Ademais en 1º e 2º de ESO haberá libros optativos que se valorarán até un 
máximo de 1 punto por trimestre, que se sumará á nota media da avaliación. Ese 
punto distribuirase como segue: 

 O primeiro libro 0,5 puntos 

 O segundo libro e seguintes 0,25 puntos cada un. 
 

A NOTA FINAL DE XUÑO: será a media aritmética das tres avaliacións. En todo caso o 
alumno ou alumna que aprobe a última avaliación considerarase aprobado/a. 
 
NA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO AVALIARASE SOAMENTE 
MEDIANTE A PROBA ESCRITA O GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE. 
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H. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente teranse en conta os 

seguintes aspectos: 
- Coordinación do grupo de alumnado. 
- Planificación das tarefas: dotación de medios e tempos e distribución 

dos mesmos. 
- Ambiente de traballo e participación do alumnado.  
- Selección do xeito de elaboración de actividades. 

Teranse en conta os seguintes indicadores co fin de establecer unha avaliación 
de todo o proceso.- 

 -Relación entre obxectivos e estándares de aprendizaxe. 
 -Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais. 
 -Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais. 
 -Relación entre os contidos esixidos e as actividades de avaliación. 
Para este proceso valerémonos da seguinte táboa: 

 
TABOA DE INDICADORES PARA AVALIAR A PRACTICA DOCENTE 
 

 SI/NON. Por que? 

Os obxectivos marcados son axeitados ás 
capacidades e intereses do alumnado 

 

O alumnado ten claros os obxectivos  

As competencias foron traballadas, 
gradadas e desenvolvidas 

 

Os contidos foron adaptados ás 
peculiaridades do alumnado 

 

A metodoloxía é estimulante para o 
alumnado e eles a consideran axeitada 

 

Os materiais e recursos son axeitados  

Motivouse o alumnado  

Logramos a implicación das familias  

O equipo docente traballou 
coordinadamente e asumindo pautas 
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compartidas 

As actividades foron axeitadas ás 
capacidades do alumnado 

 

Traballaronse os estandares de 
aprendizaxe  

 

A axuda prestada foi axustada ás 
necesidades do alumnado 

 

Temos dado a posibilidade de interactuar 
entre iguais 

 

Tiveron cabida as iniciativas persoais do 
alumnado 

 

O desenvolvemento  das actividades 
axustouse ao que se programou 

 

A organizacion dos espazos da aula 
favorece o traballo tanto individual como 
colectivo, asi como o desenvolvemento de 
tarefas e metodoloxías diversas 

 

O uso das novas tecnoloxías foi axeitado 
tanto para o alumnado como para as 
explicacións e usos de recursos por parte 
do profesorado 

 

 
 
INSTRUMENTOS PARA LEVAR A CABO ESTA AVALIACIÓN 
 

 Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente 

 Análise do cumplimento dos diversos aspectos da programación  

 Análise dos resultados académicos 

 Reunións de departamento, equipo docente e CCP 

 Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos.  
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I. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACION E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

MATERIA PENDENTE EN ESO. PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN 

A existencia de materias pendentes do alumnado de ESO, é dicir, o alumno ou 
alumna que suspendera algunha materia na convocatoria extraordinaria do mes de 
setembro deberá aprobala nos cursos seguintes. Terase en conta que durante este 
curso académico o alumnado da ESO poderá asistir a unhas clases de recuperación que 
serán impartidas polo Departamento e avaliados pola Xefa do Departamento en 
colaboración co profesorado que imparte a clase da pendente. 

Procedementos e instrumentos para avaliar o proceso de aprendizaxe da materia 
pendente. 
 

- Observación sistemática do alumno ou alumna e o seu rexistro persoal. 
- Análise das producións dos alumnos e alumnas: resumos, traballos de aplicación 

e síntese, caderno, textos escritos, producións orais..., etc. 
- Intercambios orais co alumnado: diálogos, entrevistas, postas en común, 

asembleas. 
- Probas específicas: obxectivas, abertas, exposición dun tema, resolución de 

exercicios. 
 
Avaliación do plan de traballo. 
 

A Xefa do Departamento encargarase da coordinación e seguimento da 
avaliación das aprendizaxes destes/as alumnos/as, xunto coa profesora/or que 
imparte a materia de recuperación nos grupos de ESO. Tamén participará na 
coordinación da elaboración das probas específicas que realizarán os profesores/as 
que impartan clase no nivel da materia a superar. 

Algúns aspectos aos que se atenderá son: 
- Coordinación do grupo de alumnado coa materia pendente. 
- Planificación das tarefas: dotación de medios e tempos e distribución dos 

mesmos. 
- Selección do xeito de elaboración de actividades. 
- Ambiente de traballo na coordinación e participación do alumnado. 

 
Indicadores co fin de establecer unha avaliación de todo o proceso.- 
 

- Relación entre obxectivos e contidos 
- Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais. 
- Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais. 
- Relación entre os contidos esixidos e as actividades de avaliación. 
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CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DA MATERIA PENDENTE EN ESO 
 
1. Realización das actividades que se propoñen en cada unha das unidades 

especIficadas na programación co fin de fixar os contidos de cada unha das 
unidades. 

2. Superación dos exames que se realicen ao longo do curso conforme ao seguinte: 

 Realizaranse dous exames parciais que se fixarán nunha reunión co alumnado e 
un exame final. 

 O primeiro exame parcial terá lugar no mes de xaneiro. Nel entrarán os 
contidos que se especifican nas distintas programacións para o primeiro 
cuadrimestre. 

 O segundo exame parcial realizarase no mes de abril e versará sobre os 
contidos do segundo cuadrimestre. 

 No mes de maio haberá un exame final para o alumnado que non teña 
superados os dous exames anteriores. 

 Aque alumnado que aprobase os dous exames parciais non precisará realizar o 
exame final e daráselle como superada a materia. 

 No exame final examinaranse os alumnos e alumnas da parte que non 
aprobasen ou de toda a materia se suspendesen os dous exames parciais. 

3. Este Departamento considera que en ESO as materias pendentes son 
progresivas, polo tanto, ao superar a materia do curso superior considérase 
superada a materia pendente, sempre e cando non haxa abandono da materia 
pendente. Decidiuse que: 

 Será obrigatorio a presentación ao exame de pendentes no que deberá obter 
como mínimo un 3. 

 
4. O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de xuño terá que 

presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro do curso da materia 

pendente. En dita convocatoria serán avaliados sobre o grao de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe soamente mediante a proba escrita. En todo caso 

considerase de aplicación neste caso o aprobado no punto 3. 
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J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS PREVIOS NO BACHARELATO 

 Este apartado incluímolo na programación de 1º BAC 
 

K. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A TOMAR SEGUNDO 
RESULTADOS 

O proceso de ensinanza e aprendizaxe dos alumnos e alumnas diríxese cara 
unha serie de obxectivos valiosos, o que implica que debemos partir dunha avaliación 
inicial, que nos permita coñecer o punto do cal partimos e sobre o que se irán 
operando os cambios para a aprendizaxe. 

O coñecemento dos niveis, características e necesidades do alumnado 
permitirán tomar unha serie de decisións relativas a: 

 Planificación e programación das actividades docentes. 

 Adopción de medidas de atención á diversidade na aula. 

 Metodoloxías a empregar. 

Ao tratarse de decisións que afectan a un equipo docente é necesario que 
exista un intercambio de opinión e información entre os membros do equipo 
educativo. A avaliación  inicial do alumnado é un primeiro paso no proceso de 
avaliación continua que leva a cabo o equipo docente. 

O proceso de avaliación inicial esixe que se atenda máis aos posibles recursos e 
capacidades do alumnado que ás posibles deficiencias que presenten aínda sen 
esquecer estas.. Parece ser máis produtivo analizar as expectativas e intereses, as 
potencialidades que posúen alumnas e alumnos, co fin de proporcionarlles unha 
educación adaptada,  ue simplemente “ constatar o  aixo nivel  ue pos en”  

 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL (NA ESO) 

En ESO a avaliación inicial realizarase a través da observación directa do 
alumnado por parte do profesor/a para ver se as súas compentencias se adecúan ao 
esixible no nivel correspondente. 

Esta observación será a través das actividades de aula e se o profesor/a o 
considera oportuno mediante probas escritas ou orais nas que o alumno ou alumna 
poida amosar as súas competencias. Como complemento traballarase en grupos que 
poderán indicarnos as tendencias xerais do alumnado. Realizaranse asemade 
simulaci ns de situaci n  de ates… 

Vense realizando a avaliación inicial durante o mes de outubro, xa que isto nos 
permite facilitar pautas para a adaptación do proxecto curricular ás características  e 
necesidades do alumnado. 

Será nesta reunión incial do equipo docente onde se expoñerá toda a 
información recabada polo profesorado na aula durante todo o período de avaliación 
incial co fin de recomendar as medidas compensatorias (agrupamento, apoio, PROA) 
para aquel alumnado que se considere que o necesita. 
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L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial  

 Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos 
de recompilar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e 
alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa a:  

• O número de alumnos e alumnas.  
• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).  
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de 

contidos curriculares.  
• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 
estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).  

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia.  
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para 

os traballos cooperativos.  
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro 

óptimo do grupo.  

Necesidades individuais 

 A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como 
conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos 
individuais dos nosos estudantes. A partir dela poderemos:  

 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en 
conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con 
necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por 
estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).  

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación 
de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).  

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre 
os recursos que se van empregar.  

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos 
destes estudantes.  

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou 
alumna co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; 
especialmente, co titor.   

PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNADO REPETIDOR: 

 O alumnado repetidor deberá reforzar a materia a través dunha serie de 
actividades que se contemplarán a medida que avance o curso. Estas actividades 
realizaranas na casa, cando o profesor/a o considere oportuno, e serán corrixidas polo 
profesor/a correspondente. Asemade, e na medida do posible, prestarase unha 
atención especial dentro da aula á hora de establecer as carencias que amosan. 
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M. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
Os elementos tranversais serán vistos na nosa programación de xeito 

continuado ao longo do curso. Traballándoos sempre con materiais adecuados ao nivel 
do alumnado. Así: 

A comprensión lectora e a expresión oral e escrita son contidos específicos da 
nosa materia e polo tanto traballaranse en todo momento segundo xa se determina 
nesta programación. Desenvolvendo especialmente as competencias: CC, CAA 

A comunicación audiovisual é fundamental hoxe en día para o 
desenvolvemento competencial do alumnado. Nós traballaremos este elemento sobre 
todo a través de presentacións, audicións, visualización de filmes..., coa finalidade de 
que o alumnado visione de forma crítica e reflexiva todo tipo de material adecuado ao 
seu desenvolvemento congnitivo. Tamén coa perspectiva de que elaboren eles/elas o 
seu propio material audiovisual. Este traballo incidirá especialmente no 
desenvolvemento das seguintes competencias: CC, CMCT, CD, CCEC 

A tecnoloxía da Información e comunicación estará presente ante todo na 
procura e rexistro de información para elaboración de traballos e para profundizar nos 
contidos vistos na aula. Incidindo no desenvolvemento das seguintes competencias: 
CAA, CMCT, CSIEE 

O emponderamento traballarémolo sobre todo no comentario de textos 
seleccionados, debates, visionado crítico de materiais audivisuais, buscando a postura 
reflexiva do alumnado, de xeito que favoreza a súa posición no mundo e a súa 
autoestima. Así como a postura  solidaria cos colectivos máis desfavorecidos. Con este 
elemento traballamos tamén as competencias: CSS, CCEC, CC. 

A educación cívica e constitucional traballarémola tamén a través de textos 
seleccionados, visionado ou escoita de material audiovisual, producións propias do 
alumnado, etc, coa finalidade de que adquiran dende unha perspectiva crítica valores 
como a igualdade, a responsabilidade, a solidariedade e a tolerancia. Axudando ao 
desenvolvendo das competencias CCEC, CSS, CC  

O profesorado será sempre claro referente na dirección ética axeitada que se 
deba adoptar en cada caso, sen menosprezo da liberdade de pensamento que, dentro 
dos límites do razoábel, poidan presentar os/as alumnos/as e corrixirá aquelas 
actitudes e opinións que considere lesivas para os valores cívicos. Intentaremos lograr, 
entre outros, os seguintes obxectivos: 

 

• Tomar conciencia das situacións de desigualdade económica, cultural, relixiosa, 
lingüística do mundo entendendo que, máis que un mal inevitábel, son 
realidades que se poden cambiar.  

• Analizar as causas dos conflitos no mundo, tanto a nivel de relacións 
interpersoais como a nivel de Estados. Aprender a importancia de resolver as 
discrepancias a través do diálogo, o respecto e a tolerancia. 
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N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 

 Tratarase de levar a cabo unha serie de actividades complementarias, que 
poderán axudar a que o alumnado comprenda mellor aspectos relacionados coa 
cultura galega en xeral. Na medida do posible, e sempre dependendo da oferta cultural 
cercana ao propio centro, organizaranse as seguintes propostas de actividades que 
serán voluntarias e non avaliables: 

Asistencia a obras de teatro segundo a oferta dos programas dos diferentes 
organismos e compañías. 

Asistencia a diferentes charlas  sobre temas de interese para a materia en particular e 
para a  cultura e a arte galegas en xeral. 

Visualización de obras xa clásicas do cinema galego e en galego.  Esta actividade será 
realizada na aula e permitirá apreciar e valorar épocas históricas descoñecidas para o 
alumnado. Destacamos  de maneira moi positiva a visuali aci n de pel culas como: “O 
lapis do carpinteiro “ , “ A lingua das bolboretas “, “ Sempre Xonxa “ , “ Esperanza “, 
“Vilamor”, “Mamá Asunción”... O obxectivo fundamental desta actividade é que o 
alumnado valore o propio desde unha perspectiva lingüística e literaria. 

Intentarase retomar co alumnado de Bacharelato a visita guiada ao Parlamento de 
Galicia. Esta actividade será realizada en colaboración co Departamento de Ciencias 
Sociais e Filosofía. Ese mesmo día, se é posible  visitaremos o “ Museo do Po o  alego 
“ coa  inalidade de  ue o alumnado poida co ecer máis en pro undidade aspectos 
relacionados coa etnografía galega. 

Como os tres cursos anteriores, posiblemente realicemos na primavera a excursión da 
Ruta Pondaliana co alumnado de 1º de Bacharelato. 

Como actividade extraescolar máis destacada estará , un ano máis, a participación no 
“Correlingua” que se celebrará  na Coruña e á que asistirán os alumnos/as de 4º de 
ESO. 

Potenciarase desde o Departamento a asistencia á “ Semana de Outono de Teatro” 
que se vai  celebrar na nosa vila. 

Cele ráranse di erentes actos co gallo do  “Día das Letras Galegas” entre os  ue 
destacamos os concursos literarios, exposicións sobre o autor homenaxeado, recitais... 

Visitaremos co alumnado de 1º ESO a Biblioteca e o Museo de Bergantiños. 

Visita ao Castro de Borneiro e ao Dolmen de Dombate para o alumnado de 2º ou 3º 
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Ñ. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS 

 Neste apartado preténdese a reflexión docente e a autoavaliación da 
realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Ao finalizar cada 
unidade didáctica propóñense unha secuencia de preguntas que nos permitan  avaliar 
o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a 
propia unidade.  

Ademais diso servirémonos do proceso de avaliación que nos servirá para 
constatar o nivel de éxito á hora de acadar os obxectivos propostos. Será continuo e 
aberto e será esencial no proceso de autocorrección dunha programación que é 
susceptíbel de ser modificada a partir da experiencia real das aulas, o que redundará 
no seu valor formativo. Analizará as deficiencias e logros en todo o proceso de 
ensinanza-aprendizaxe e aportará instrumentos útiles para a mellora da dinámica 
educativa en todos os seus aspectos. 

O proceso de avaliación deberá ser abordado en dous niveis complementarios: 
a) A avaliación da programación en si, en tanto que instrumento pedagóxico. 
Trátase de verificar se o dispositivo pedagóxico empregado é adecuado e cales 

son os aspectos en que se poderían presentar maiores conflitos: no nivel de 
profundidade dos contidos expostos en cada nivel educativo, na idoneidade da 
secuenciación dos mesmos, no nivel de complexidade dos mecanismos empregados no 
proceso de ensinanzaaprendizaxe: (sobre todo no emprego das TIC nos cursos máis 
baixos, nos que o nivel de competencia dixital dos/das alumnos/as é moi desigual), na 
efectividade das actividades e lecturas propostas, na idoneidade dos materiais 
curriculares empregados... 

A través das reunións de departamento, iranse analizando estas cuestións e 
realizaranse as modificacións puntuais que se considere oportunas, neste mesmo 
curso sempre que for posíbel, ou tomarase nota delas para reformalas de cara a 
próximos cursos. 

b) A avaliación da interactuación do alumnado coa programación. Trátase de 
avaliar o nivel de resposta do alumnado coa acción pedagóxica e a capacitación deste á 
hora de avanzar nas diferentes competencias educativas que poida integrar. 

Competencia en comunicación lingüística: a observación das habilidades do 
alumnado para empregar correctamente a linguaxe, tanto na comunicación 

oral como na escrita, saber interpretar mensaxes dunha certa complexidade e estar 
capacitado para emitir xuízos críticos, xerando ideas propias e adoptando decisións 
persoais. 

Competencia dixital: as actividades realizadas con axuda das TICs contribuirán 
notablemente a desenvolver a capacidade do alumnado para obter e procesar 
información dos novos soportes informáticos, transmitila e transformala en 
coñecemento. A avaliación desta competencia será fundamental para a analizar 
eficacia pedagóxica destas estratexias. 

Competencias sociais e cívicas: a participación activa do alumnado na aula, 
fisicamente ou a través da aula virtual, favorecerá a intercomunicación entre o 
alumnado en tarefas comúns, a capacidade para valorar tanto as opinións propias 
como as alleas e integralas de maneira coparticipativa nunha única dinámica de 
ensinanza-aprendizaxe. 
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Conciencia e expresións culturais: En boa parte, os contidos do currículo, 
fundamentalmente de literatura, abórdanse desde unha perspectiva interdisciplinar, 
vinculándose a outras expresións artísticas e culturais coas que mantén unha relación 
directa. Será importante avaliar a capacidade do alumnado para entender, a partir 
desa visión, o fenómeno da literatura como unha mostra artística integrada no 
conxunto das manifestacións culturais dunha sociedade determinada. Por outro lado, 
avaliarase a súa competencia para empregar os recursos propios da expresión literaria 
en traballos de creación que se irán propoñendo ao longo do curso. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: a procura individual de 
información, a responsabilidade persoal á hora de discriminala, a capacidade para 
aportar iniciativas ao grupo, servirán para avaliar esta competencia, para analizar até 
que punto cada alumno/a é capaz de responder aos retos que se lle presentan á hora 
de tomar decisións que teñan repercusións na súa contorna pedagóxica (e por 
extensión, na súa vida). 
 Utilizaremos como ferramenta para a avaliación da programación didáctica no 
seu conxunto a que a seguir se inclúe. Poderíase realizar ao final de cada trimestre, 
para así poder recoller as melloras no seguinte 
    

ASPECTOS A 
AVALIAR 

A DESTACAR A MELLORAR 
PROPOSTAS 

MELLORA 
PERSOAL 

Temporalización das unidades 
didácticas 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos da 
unidade 

   

Descritores e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación 

   

Portfolio de evidencias  
dos estándares de aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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Asinan a presente programación os membros do departamento: 

 

Antonio Eirís Pérez      Paula Gómez Gómez 

 

 

 

 

 

Basilisa Pacoret Balsa      Carmen Pensado Pereira 

 

 

 

 

 

Mar Rodríguez Iglesias 

(Xefa do departamento) 

 

 

 

 

Carballo 15 de setembro de 2016 

 

 

 

 


